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SAMENVATTING
Pelgrims op de Camino de Santiago kunnen een vorm van pastorale zorg vinden in de religieus
geëngageerde herbergen langs de route naar Compostela. In mijn masteronderzoek heb ik de
aard en het eigene van de geboden pastorale zorg vanuit deze ‘religieuze herbergen’
bestudeerd. Op basis van etnografisch onderzoek, waarbij ik heb meegewerkt en meegeleefd
in verschillende herbergen, heb ik deze praktijk beschreven. Ik schets een beeld aan de hand
van vier thema’s: gastvrijheid, dialoog, liturgie en identiteit. Analyse van mijn observaties wijst
uit dat de pastorale zorg op de Camino te duiden valt als een vorm van mystagogie of
mystagogisch pastoraat. Pastorale zorg op de Camino is erop gericht om pelgrims ontvankelijk
te maken voor het hogere, het transcendente, en hen vervolgens op een weg van
geloofsontwikkeling te (bege)leiden.

VERKLARING VAN EIGEN WERK
Hierbij verklaar en verzeker ik, Leonie Daniëlle van Staveren, dat voorliggende eindwerkstuk
getiteld Voorwaarts en Opwaart. Een etnografische studie naar pastorale zorg op de Camino
de Santiago, zelfstandig door mij is opgesteld, dat geen andere bronnen en hulpmiddelen dan
die door mij zijn vermeld zijn gebruikt en dat de passages in het werk waarvan de woordelijke
inhoud of betekenis uit andere werken – ook elektronische media – is genomen door
bronvermelding als ontlening kenbaar gemaakt worden.
Plaats: Dordrecht
Datum: 5 januari 2021
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Pilgrimage may be thought of as extroverted mysticism,
just as mysticism is introverted pilgrimage.
Edith Turner
in 'Image and Pilgrimage'
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INLEIDING
Het is misschien nog wel het beste te vergelijken met een crush; liefde op het eerste gezicht. Vanaf de
middag dat ik over de drempel stapte bij pelgrimsherberg Santa María in Carrión de los Condes – een
dorpje halverwege de Spaanse Meseta – ben ik gebiologeerd door een stel Spaanse nonnen en hun
werk op de Camino de Santiago, de populaire pelgrimsroute naar het Spaanse plaatsje Santiago de
Compostela.
Gewoonlijk verblijf je als pelgrim slechts één nacht in een herberg en trek je de volgende ochtend vroeg
weer verder. Ik wist echter mijn tijd met de zusters nog een béétje te rekken door de volgende ochtend
met hen mee te gaan naar de Mis. Na de Mis moest ook ik weer verder; op naar de volgende herberg,
op naar Santiago. Toen ik een paar uur later over een prachtig stuk van de Meseta liep, wilde ik eigenlijk
maar één ding: omkeren. Ik was geraakt. Ze hadden iets ongrijpbaars in me gewekt. Het werd het begin
van een vriendschap. Een vriendschap, niet met een persoon, maar met een gemeenschap en met hun
spiritualiteit en hun levenswerk op de Camino.
Ik verbleef voor het eerst in pelgrimsherberg Santa María tijdens mijn pelgrimstocht in 2011. Ik liep de
tocht alleen. Op zoek naar, ja, naar wat eigenlijk? Een uitdaging, een authentieke, louterende ervaring?
Tijd voor mezelf, tijd met God? Ik liep zo’n 20 tot 25 kilometer per dag en overnachtte elke nacht in
een eenvoudige pelgrimsherberg. Voor een kleine bijdrage bieden speciale pelgrimsherbergen een
bed, een douche en soms een simpele maaltijd. In de herbergen ontmoeten pelgrims elkaar. Ook
worden blaren verzorgd, dagboeken bijgehouden of het thuisfront gebeld. In sommige herbergen, in
de gidsjes omschreven als ‘religieuze herbergen’, gebeurt echter nóg meer: er is aandacht voor het
geestelijk en spirituele welzijn van pelgrims. Je zou het een vorm van pastorale zorg kunnen noemen.
Er zijn liturgische vieringen, gesprekken en materialen om pelgrims te ondersteunen bij de ‘weg naar
binnen’, de innerlijke pelgrimage. Het is op deze pastorale zorg waar ik in deze scriptie op wil
inzoomen. Wat kenmerkt de pastorale presentie op de Camino? Mijn onderzoeksvraag luidt daarom:
Wat is de aard en het eigene van pastorale zorg aan pelgrims op de Camino de Santiago?
Om een antwoord op deze vraag te vinden heb ik me ondergedompeld in de dagelijkse praktijk van
enkele religieuze herbergen op de Camino Francés, de bekendste en meest bewandelde route naar
Santiago. Ik wilde iets verder kijken dan die ene herberg, maar heb me in mijn onderzoek beperkt tot
herbergen die door rooms-katholieke geestelijken en religieuzen worden gerund. Ik noem hen ‘Camino
pastores’ in mijn verslag. In mijn onderzoek probeer ik in het werk van deze pastores een rode draad
te ontdekken die aan het licht brengt wat het meest kenmerkende is aan pastorale zorg op de Camino.
Ik moet toegeven dat het onderzoek voor deze scriptie begon als een ideaal excuus om vaker terug te
gaan naar Spanje. Er moest nou eenmaal veldwerk worden gedaan. Maar juist het literatuuronderzoek
heeft me pas echt voor het onderwerp gewonnen. Ik bestudeerde theorie over pelgrimage en
pastoraat. En dat bood mij nieuwe perspectieven en inzichten die ook mijn eigen ervaring als pelgrim
hebben verdiept. Bovendien deed het onderzoek me inzien dat de Camino een uiterst boeiend
‘werkterrein’ is voor geestelijk verzorgers en pastores. Zingevingsvragen komen tijdens de tocht bijna
van nature naar de oppervlakte. Victor Turner beschrijft pelgrimage als een vorm van ‘rite de passage’
(1969) waarin volgens hem bijzondere gemeenschapszin (communitas) kan ontstaan en de
omstandigheden worden gecreëerd voor een diepgaand persoonlijk transformatieproces (liminaliteit).
Veel pelgrims herkennen dit en zeggen dat de Camino hen veranderd en verrijkt heeft.
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Relevantie

Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan de reflectie op en ontwikkeling van de pastorale zorg op
de Camino. Door te duiden wat er op die plekken op de Camino gebeurt, hoop ik het denkproces over
dat werk te voeden en zo de betrokken gemeenschappen te ondersteunen in hun missie om goede
pastorale zorg te bieden. Bovendien denk ik dat er voor pastoraat in andere contexten, voor het werk
in kerkelijke gemeentes en parochies en het werk van geestelijk verzorgers, ook inspiratie te putten is
uit een nadere kennismaking met deze bijzondere pastorale praktijk. Tot slot breidt mijn scriptie het
theoretisch discours over pastorale zorg uit door een tot dusver onderbelichte praktijk in een zeer
specifieke context te beschrijven en analyseren.

Stand van het onderzoek

Naar pastoraat op de Camino de Santiago is nog verrassend weinig wetenschappelijk onderzoek
gedaan. In de bachelorscriptie van Patrick Pede (2016) trof ik wel een inventarisatie aan van plekken
waar pastoraal aanbod te vinden is. Ook brengt Pede in kaart wat er op die plekken zoal aan activiteiten
en aanbod is. In zijn onderzoek ontbreekt echter een nadere bestudering van die pastorale praktijk en
de ideeën die erachter schuilgaan. Ook plaatst Pede de door hem aangetroffen pastorale activiteiten
niet binnen het veld van uiteenlopende pastorale stromingen en benaderingen. Mijn onderzoek wil
juist op dat punt verder verdiepen.
Naar pastoraat en verschillende benaderingen van pastorale zorg is wel veel onderzoek gedaan. Twee
belangrijke overzichtswerken waar ik in mijn onderzoek telkens bij terugkwam zijn het handboek
‘Pastorale Zorg’ van Gerben Heitink (1998) en ‘Zorg voor het verhaal’ van Jan Visser en Ruard
Ganzevoort (2007). Hoewel de overzichten van pastorale benaderingen op details verschillen, schetsen
zij wel duidelijk beeld van het veld en bieden een bruikbaar raamwerk waarbinnen de door mij
bestudeerde praktijk kan worden geplaatst.

Onderzoeksontwerp
Over de Camino is veel geschreven, maar pastoraat op de Camino bleek nog onontgonnen gebied. Ik
heb daarom gekozen voor een etnografisch onderzoek. Deze onderzoeksmethode leent zich namelijk
goed voor het verkennen van situaties en sociale fenomenen waar nog weinig over bekend is
(Scheepers, Tobi, & Boeije, 2016). Een etnografie beschrijft culturele of sociale kenmerken en
gebruiken van een groep of samenleving en de etnograaf probeert daarbij niet alleen van buitenaf te
observeren, maar een meer diepgaand begrip op te doen door zo dicht mogelijk bij het zelfverstaan het insidersperspectief - van de groep te komen. Hij dompelt zich al het ware onder in de cultuur, loopt
mee, bouwt relaties op en leert de taal van de te onderzoeken groep. In mijn onderzoek heb ik dat
gedaan door mee te werken en mee te leven met de Camino-pastores en hun (monastieke)
gemeenschappen die pelgrims ontvangen en interviews te houden met de mensen die aan die taak
vormgeven. Ook woonde ik conferenties en vormingsweekenden bij die vanuit het netwerk van
religieuze herbergen werden georganiseerd en bestudeerde ik verschillende uitingen (teksten en
video’s) die vanuit de herbergen en/of het netwerk werden verspreid. Mijn veldwerkactiviteiten
vonden plaats tussen 2012 en 2018. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in appendix A.

Opbouw van de scriptie

Het lezen van een scriptie is misschien wel te vergelijken met een pelgrimstocht. We hebben bij de
start de beoogde bestemming duidelijk voor ogen: het antwoord op de onderzoeksvraag. Maar voor
we daar zicht op kunnen krijgen zullen we een aantal etappes moet afleggen die ons op de rest van de
tocht voorbereiden. Net als bij een echte pelgrimstocht gaat dit soms langs prachtige landschappen en
dan weer door gebieden die we liever zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Tijdens de eerste
etappe – hoofdstuk 1 – ga ik in meer detail in op de methodologie van mijn onderzoek, de opzet van
het veldwerk en de analyse. In hoofdstuk 2 presenteer ik de uitkomsten van mijn literatuuronderzoek
naar pastorale zorg. Hierin wordt het begrip gedefinieerd en het onderzoekonderwerp verder
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afgebakend. Ook geeft ik een overzicht van te onderscheiden benaderingen van pastorale zorg. Dit
overzicht zal dienen om in hoofdstuk 3 de pastorale zorg op de Camino te kunnen vergelijken en
plaatsen binnen het veld. Voor wie slechts geïnteresseerd is in mijn bevindingen kunnen deze
hoofdstukken aanvoelen als de Spaanse Meseta: de uitgestrekte, ietwat eentonige hoogvlakte. Veel
pelgrims vinden dit een taai stuk. Ik had deze etappes, deze hoofdstukken, echter nodig om te kunnen
komen tot de inzichten die ik deel in hoofdstuk 3. Uiteraard staat het de pelgrim vrij om de bus te
pakken of een stuk over te slaan.
Hoofdstuk 3 bevat de etnografie, de beschrijving en interpretatie van pastorale zorg op de Camino. Dit
hoofdstuk is goed op zichzelf te lezen. Ik geef een beschrijving van de dagelijkse praktijk in drie
religieuze herbergen langs de Camino. Vervolgens analyseer ik die praktijk en probeer ik dieper door
te dringen in de ideeën en overtuigingen van de pastores. Ik gebruik hiervoor een model voor reflectie
op pastoraal handelen van de praktisch theoloog Corja Menken-Bekius. Aan de hand van deze analyse
stel ik vast waar de pastorale zorg op de Camino op gericht is, wat de pastores beogen, welke
overtuigingen leidend zijn. Aanvullend maak ik een vergelijking met de in hoofdstuk 2 beschreven
pastorale benaderingen om zo de pastorale praktijk op de Camino te plaatsen in het bredere veld van
pastorale zorg.
In hoofdstuk 4 bereiken we de bestemming van onze tocht. Ik formuleer mijn conclusie; het antwoord
op mijn onderzoeksvraag. Het is ook het moment om kritisch terug te blikken op mijn onderzoek en
lessen te trekken voor de toekomst. Ook geef ik aan waar het onderzoek naar pastorale zorg op de
Camino verder zou kunnen gaan.
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HOOFDSTUK 1:
Methodologische verantwoording
Naar pastorale zorg op de camino (of bij pelgrimages in het algemeen) is nog zeer weinig onderzoek
gedaan. Ik ben bekend met één scriptie (Pede, 2016) waarin verkend is of en op welke plekken op de
Camino de Santiago er iets van pastoraat aangeboden wordt, maar in dat onderzoek wordt niet diep
ingegaan op de aard van de pastorale zorg. Een theoretische doordenking vanuit pastoraal-theologisch
of religiewetenschappelijk perspectief ben ik niet tegengekomen. Omdat mijn onderzoek in die zin
onontgonnen gebied betreft, heb ik gekozen voor etnografisch onderzoek dat zich bij uitstek leent
voor sociale of culturele fenomenen waar nog weinig over bekend is en waarbij het ook belangrijk is
om tot een goed begrip van drijfveren en beweegredenen van de onderzoeksgroep te komen. (zie
Scheepers, Tobi, & Boeije, 2016).

Etnografie
Etnografie is een genre wetenschappelijke literatuur waarin een volk of cultuur beschreven wordt. Het
is tevens een methodologie van langdurig veldonderzoek om (aspecten van) een cultuur beter te
begrijpen. Oorspronkelijk werd deze methodologie met name gebruikt door cultureel antropologen
om inheemse bevolkingen van verre landen te beschrijven. Vandaag de dag wordt de methodologie
ook veel dichter bij huis ingezet, om bijvoorbeeld een bedrijfscultuur te onderzoeken of om een
bepaald aspect van een gemeenschap of subcultuur te belichten. Ook daar is het gebruikelijk dat de
onderzoeker zich onderdompelt in de leefwereld van de bestudeerde groep, zoveel mogelijk meeleeft
of meedraait in de dagelijkse routine, een vertrouwensbanden opbouwt binnen de groep en zo
toegang verwerft tot het insiders perspectief. De onderzoeker observeert vervolgens welk gedrag
wordt vertoond, onderzoekt welke overtuigingen men deelt, hoe sociale interactie georganiseerd is,
etc. Voor mijn onderzoek stelde ik mezelf ten doel om de ‘cultuur’ van pastorale zorg op de Camino te
leren begrijpen vanuit het perspectief van de aanbieders – het zogenaamde emic perspectief – en deze
vervolgens te bestuderen en hierop te reflecteren vanuit mijn perspectief als religiewetenschapper –
het etic perspectief. Een perspectiefwisseling die me voor beide partijen inspirerend leek.
Etnografie bedient zich over het algemeen van drie vormen van dataverzameling: (participerende)
observaties, interviews en analyse van documenten of artefacten (Baarda 2018). Het proces verloopt
vaak iteratief (O’Reilly 2009). Stapsgewijs wordt door de onderzoeker bepaald aan welke activiteiten
wordt deelgenomen, welke informanten worden geïnterviewd en welke documenten (of artefacten)
worden bestudeerd. Tussentijds wordt op de verzamelde informatie gereflecteerd om de volgende
stappen in het onderzoek te bepalen.

Dataverzameling
Mijn onderzoek begon in zekere zin al tijdens mijn eerste pelgrimstocht in 2011. Bij die gelegenheid
maakt ik kennis met pelgrimage, de Camino en verschillende herbergen waar ‘iets meer’ werd
geboden. Diezelfde zomer hielp ik een weekje mee in de herberg van Carrión de los Condes. De
algemene impressie van de herbergen op de Camino en de vriendschappelijke contacten die ik toen
heb opgedaan stelden mij in staat een eerste plan voor mijn veldwerk uit te werken. Voor mijn
onderzoek heb ik gebruik gemaakt van participerende observaties, interviews en documenten- en
bronanalyse. Een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten is opgenomen in appendix A.
Participerende observaties
Aanvankelijk was ik van plan om een soort case study uit te voeren en me daarbij te richten op de
herberg in Carrión de los Condes. Om die reden ben ik met mijn observaties bij die herberg begonnen.
In de zomer van 2012 heb ik opnieuw een week als vrijwilliger doorgebracht in de herberg. Al snel
leerde ik via de zusters uit Carrión de los Condes de betrokkenen bij andere herbergen kennen en bleek
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er een informeel netwerk van herbergen met een pastorale doelstelling te bestaan: Acogida Cristiana
en el Camino (ACC). Ik besloot mijn scope wat te vergroten en heb deelgenomen aan conferenties en
bijeenkomsten van dit netwerk. Ik bleef het nauwst betrokken bij de Augustinessen die de herberg in
Carrión runnen. Zo bezocht ik meermaals hun klooster, onderhield ik mailcontact met enkele zusters
en hielp ik tussen 2013 en 2017 elk jaar wel een week mee in de herberg. Daarbij maakte ik overigens
niet telkens zulke uitgebreide notities als in 2012 en 2013. Mijn scriptie stond tussen 2014 en 2017 op
een laag pitje, maar ik volgde de ontwikkelingen binnen het netwerk op de voet en vroeg geregeld de
zusters naar hun werk. In 2017 heb ik mijn onderzoek nieuw leven ingeblazen. Die zomer werkte ik
niet alleen mee in Carrión, maar ook een week in de herberg van León om mijn blik op pastorale zorg
op de Camino te verbreden. Van mijn observaties hield ik uitgebreide veldnotities bij.
Interviews
Naast participerende observaties heb ik interviews gehouden. Ik heb daarvoor bij verschillende
herbergen die personen benaderd die mijns inziens de pastorale lijn bepaalden of het pastorale werk
coördineerden: zr. Carolina1 in Carrión de los Condes, zr. Ernesta, zr. Ana María en zr. Klara in León en
pater ‘Don’ Manuel van de parochieherberg in Hospital de Orbigo. De interviews heb ik met mijn
telefoon opgenomen voor nadere analyse achteraf. Tijdens mijn observatieweken heb ik ook veel
informele gesprekken gevoerd met andere betrokkenen bij het werk in de herberg om te verkennen
of de ideeën van de coördinatoren gedeeld werden binnen de groep. Hier heb ik achteraf
aantekeningen van gemaakt in mijn veldnotities.
Documenten- en Bronnenanalyse
Tot slot heb ik nog enkele documenten en bronnen verzameld waarin ideeën over de pastorale zorg
op de Camino gecommuniceerd worden. Het betreffen documenten die binnen het ACC-netwerk
verspreid werden, zoals pastorale brieven van de bisschop van Santiago, uitgeschreven bijdragen aan
de conferenties en bijeenkomsten, videoregistraties op YouTube van interviews en lezingen en teksten
op de website van het ACC-netwerk.

Taal
Een grote uitdaging van het onderzoek was de taalbarrière. Toen ik in 2011 mijn eigen pelgrimstocht
liep, sprak ik nauwelijks genoeg Spaans om een tortilla, een aardappelomelet, te bestellen. Mijn
Spaanse contacten spraken echter zelden voldoende Engels om echt een goed gesprek te kunnen
voeren. Het was dus zaak om Spaans te leren. Door mijn vele contacten met de zusters augustinessen
uit Carrión heb ik me niet alleen verrassend snel en makkelijk de Spaanse taal eigen gemaakt, maar
ook het ‘jargon’, het specifieke taalspel waarin gecommuniceerd wordt over geloof, kerk en pastoraat
binnen de door mij bestudeerde groepen. Tegen het einde van 2012 beheerste ik voldoende Spaans
om geheel in die taal mijn onderzoek voort te zetten. Hoewel mijn Spaans in de loop der jaren nog
sterk is verbeterd, kan ik niet uitsluiten dat enkele nuances mij zijn ontgaan in het contact met de
betrokkenen.

Analyse
Voor de analyse van de verzamelde informatie heb ik gezocht naar een bruikbaar stramien om de
informatie te ordenen en interpreteren. Hier was enige creativiteit geboden, want ik vond in de theorie
geen concreet stramien voor de vergelijking van pastorale stromingen. Veelal wordt over verschillende
stromingen beschrijvend gesproken, zonder een duidelijk omlijnde set aspecten systematisch naast
elkaar te zetten (vgl. Heitink 1998 en Ganzevoort & Visser 2007). In een meer praktisch werk van
1

In Spanje worden religieuzen aangesproken bij hun voornaam of kloosternaam, voorafgegaan door ‘sor’ of
‘hermana’ (zuster), ‘madre’ (moeder), ‘hermano’ of ‘padre’ (broeder of pater). Ik heb de zusters die ik
geïnterviewde nooit gevraagd naar hun achternaam. In mijn scriptie gebruik ik daarom de naam die zij in het
klooster gebruiken.
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Menken-Bekius (2007) trof ik echter een bruikbaar schema voor de reflectie op pastoraal handelen.
Menken-Bekius onderscheidt verschillende niveaus waarop pastoraal handelen kan worden
bestudeerd: de praktijksituatie, een praktijktheorie, pastoraal-theologisch overtuigingen en een
wetenschappelijk paradigma. In mijn analyse heb ik mijn observaties allereerst geordend naar deze
niveaus. Ik heb per niveau aanwijzingen verzameld uit mijn aantekeningen en uit interviews die mij in
staat stelden de pastorale zorg op dat niveau te typeren. Gaandeweg ben ik tot een theorie gekomen
waar het bij pastorale zorg op de Camino in de kern om gaat. Deze theorie heb ik vervolgens getoetst
door nogmaals al mijn observatiemateriaal, interviews en documenten te bekijken vanuit deze theorie.
Zo heb ik een karakterisering van pastorale zorg op de Camino ontwikkeld. Vervolgens heb ik vanuit
deze karakterisering een vergelijking gemaakt met vormen van begeleiding binnen het religieuze
domein om de pastorale zorg op de Camino te kunnen plaatsen binnen het veld.

Validiteit
Etnografie is een onderzoeksmethodologie die sterk leunt op de onderzoeker als
onderzoeksinstrument. Dat brengt voor- en nadelen met zich mee. Het grootste voordeel is de toegang
tot het insiders perspectief van een bepaalde groep of cultuur (Baarda 2018). Informanten zijn zich
vaak niet goed bewust van hun beweegredenen voor bepaald gedrag of kunnen redenen hebben om
in hun antwoorden op vragen van onderzoekers hun zienswijze te verbloemen (idem). Participerende
observaties, zeker als deze voor langere duur en bij herhaling worden uitgevoerd, kunnen dergelijke
discrepanties aan het licht brengen. Opgebouwd rapport met informanten kan tot meer eerlijke
beantwoording in interviews leiden. In mijn onderzoek heb ik diepgaand kunnen kennismaken met
een praktijk van pastoraat en de mensen die zich aan dat werk wijden. Het bleek een complexe realiteit
die niet eenvoudig op een andere wijze was te bestuderen.
Een nadeel dat vaak genoemd wordt bij etnografie is de verminderde objectiviteit. Een etnografisch
onderzoek is niet eenvoudig te herhalen omdat de omstandigheden telkens net anders zullen zijn. Een
onderzoeker neemt bovendien zichzelf mee in het onderzoek en daarbij ook diens voorkennis en
vooroordelen. Etnografie is interpreterend beschrijvend onderzoek en in de interpretatie speelt de
onderzoeker een grote rol (Bisschop Boele, 2018). Het is goed hierop alert te zijn en steeds rekenschap
te geven van de manier waarop mijn eigen identiteit en biografie meewerken in mijn analyse en
representatie. Dit geldt echter voor alle vormen van onderzoek.

Ethiek
Etnografisch onderzoek kent een aantal ethische aspecten. Als onderzoeker moet je bepalen of je jezelf
als onderzoeker bekend maakt bij de bestudeerde groep of niet. Soms kunnen de uitkomsten van een
onderzoek de groep schaden. En welke rechten hebben informanten op het inzien (en eventueel
terugtrekken) van hun verklaringen? Ik ben in mijn onderzoek uitgegaan van de vijf ethische principes
van Paul Atkinson en Martin Hammersley (Hammersley en Atkinson 2007, Atkinson 2009):
Informed-consent: ik heb mijzelf als onderzoeker bekend gemaakt bij al mijn informanten, hen
uitgelegd wat het doel en de opzet van mijn onderzoek is en hun toestemming gevraagd om
observaties uit te voeren en interviews af te nemen.
Privacy: ik heb mijn bronnen gevraagd om toestemming om hun namen op te nemen in mijn onderzoek
en aangeboden gefingeerde namen op te nemen. Geen van mijn informanten wensten daar gebruik
van te maken.
Harm: ik heb afgewogen of mijn onderzoek mogelijk schadelijk zou kunnen zijn voor betrokkenen.
Door mijn eigen pelgrimstocht ben ik grote waarde gaan hechten aan de bijzondere ‘bubbel’ waarin je
als pelgrim leeft. Mijns inziens kunnen vragen van onderzoekers een dergelijke bubbel verstoren en de
authentieke pelgrimage-ervaring beïnvloeden. Ik acht dat onwenselijk en heb om die reden besloten
geen pelgrims te interviewen tijdens hun tocht. Ik heb mede daarom besloten mijn focus te verleggen
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naar aanbieders van pastorale zorg. Ik heb getracht een eerlijke maar welwillende representatie van
hun werk te schrijven en denk dat de invloed van mijn onderzoekende nieuwsgierigheid slechts heeft
aangezet tot reflectie op het werk.
Exploitation: ik heb geen financiële vergoeding geboden tegenover de inspanningen van mijn
informanten om mij in hun praktijk wegwijs te maken en mij in interviews van meer informatie te
voorzien. Ik denk echter wel dat mijn onderzoek heeft bijgedragen en kan bijdragen aan hun werk en
heb me bovendien tijdens mijn onderzoek ingezet om aan hun werk bij te dragen door mijn
vrijwilligerswerk. Ik beschouw mijn onderzoek dan ook als een win-win.
Future research: de wijze waarop ik onderzoek heb gedaan heeft, mijns inziens, geen negatief effect
gehad op toekomstig onderzoek. Ik heb geen reden om aan te nemen dat toekomstig onderzoekers
door mijn optreden minder welkom zullen zijn om de pastorale zorg op de Camino te onderzoeken. Ik
hoop zelfs dat het de interesse naar onderzoek heeft versterkt onder de betrokken personen.

Onderzoek in perspectief
Mijn onderzoek zal niet het laatste woord zijn dat er over pastorale zorg op de Camino wordt
geschreven. De omvang van het onderzoek was – ondanks de uitspreiding over een aantal jaar –
beperkt en andere onderzoekers zullen mogelijk weer aspecten van het werk kunnen belichten die mij
zijn ontgaan of tot een andere interpretatie komen. Maar het theoretisch discours over deze
bijzondere praktijk van pastorale zorg moet ergens beginnen en ik denk met mijn etnografische
beschrijving een eerste bescheiden aanzet daartoe te geven.
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HOOFDSTUK 2:
Theoretische verkenning van pastorale zorg
Zoals ik in mijn methodologische verantwoording heb toegelicht, kende mijn onderzoek een iteratief
verloop. Dat wil zeggen dat ik vooraf niet precies kon uitstippelen hoe mijn veldonderzoek zou
verlopen, wat ik precies aan zou treffen en welke informanten ik het beste kon spreken. De stappen
van mijn onderzoek heb ik steeds gaandeweg bepaald. Zo ging het ook met het literatuuronderzoek.
Ik constateerde al vrij snel dat er geen specifieke wetenschappelijke literatuur bestond over pastorale
zorg op de Camino. Ik zou mijn informatie dus met name uit mijn veldwerk moeten halen. Dat betekent
uiteraard niet dat ik helemaal ‘blanco’ het veld in ging. Ik had vanuit mijn studie Geestelijke Verzorging
in grote lijnen een idee wat ‘pastorale zorg’ inhield. Gaandeweg het onderzoek bleek het noodzakelijk
om dat begrip verder uit te diepen. Voor mijn onderzoek is het namelijk belangrijk om af te kaderen
wat wel en niet tot het onderwerp van het onderzoek behoorde. Ik wil de pastorale zorg op de Camino
onderzoeken. Maar wat is dat dan precies, pastorale zorg? Aan de hand van literatuuronderzoek heb
ik het kader geformuleerd en afgebakend waar ik in mijn observaties en interviews op zou focussen en
heb ik het veld van pastorale zorg verkend.
In dit hoofdstuk zal ik eerst toelichten waarom ik voor het begrip pastorale zorg heb gekozen als
aanduiding voor mijn onderzoeksonderwerp. Vervolgens formuleer ik een eigen werkdefinitie van
pastorale zorg. Daarna zal ik een beknopt overzicht geven van verschillende stromingen en
benaderingen van pastorale zorg.

Terminologie
In de literatuur wordt gesproken van verschillende maar zeer aanverwante fenomenen: pastoraat,
geestelijke verzorging, spiritual care, geestelijke begeleiding, zielzorg, etc.2 Voor mijn onderzoek ben
ik op zoek naar een overkoepelende term, omdat al deze verschijningsvormen in principe tot het
onderwerp van mijn onderzoek behoren. In historisch perspectief hebben al deze begrippen een
gezamenlijke wortel in het oude ‘cura animarum’, dat volgens Gerben Heitink ‘teruggaat op Plato en
sinds Gregorius de Grote (zesde eeuw) de terminus technicus is voor de liefdevolle aandacht van
ambtsdragers voor de individuele leden van hun kerk’ (1998 p. 14). Van daaruit ontstonden
verschillende praktijken en ontwikkelingen. De rol van de kerk en haar ambtsdragers veranderde en
andere levensbeschouwelijke tradities gingen vergelijkbare vormen van begeleiding bieden, maar dan
vanuit hun eigen levensbeschouwelijk kader. Het veld vormt op die manier een boom met
uiteenlopende takken die historisch terug te voeren zijn op het ‘cura animarum’.
De meest gangbare vertaling voor ‘cura animarum’ is zielzorg of pastorale zorg (Heitink, 1998). Zielzorg
is een begrip dat nog altijd veel in het Duitstalige discours voorkomt (‘Seelsorge’). Het Engelstalig
discours spreekt vooral van ‘pastoral care’ en in de Spaanstalige wereld is ‘atención pastoral’ of
kortweg ‘pastoral’ veelgebruikt. Vanwege de semantische verwantschap met het Spaans – de taal van
mijn onderzoeksterrein - heb ik besloten in deze scriptie de term pastorale zorg te gebruiken om het
fenomeen aan te duiden wat ik op de Camino wil onderzoeken.
2

De term pastoraat duidt vaak de individuele begeleiding aan die kerkelijk ambtsdragers bieden aan leden van hun kerk.
Geestelijke Verzorging is een term die met name in (zorg)instellingen wordt gebruik voor een vergelijkbare individuele
begeleiding, maar dan aan patiënten, cliënten of bewoners van de instelling en in Nederland tegenwoordig met een wat
lossere kerkelijke binding. Spiritual Care is daar de internationale pendant van. Geestelijke begeleiding is de term die de
Universiteit voor Humanistiek gekozen heeft voor de opleiding tot humanistisch raadswerk; de humanistische stroming
binnen de geestelijke verzorging. Maar geestelijke begeleiding verwijst ook naar een christelijk-mystagogische begeleiding
waarin nadrukkelijk de rol van God in iemands leven wordt besproken en gezocht.
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Werkdefinitie
Om te kunnen onderscheiden en begrenzen wat wel en niet tot mijn onderzoeksonderwerp – pastorale
zorg – behoort, maak ik gebruik van een werkdefinitie. Ik heb elementen uit een drietal bestaande
definities gebruikt: de definitie van de beroepsvereniging voor Geestelijk Verzorgers (VGVZ), de
definitie van Heitink in Pastorale Zorg (1998) en de definitie van Ruard Ganzevoort in Zorg voor het
verhaal (2007). In de volgende alinea’s zal ik de definities van enkele opmerkingen voorzien en
vervolgens mijn werkdefinitie formuleren.
Definitie van de VGVZ
“Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving
en levensbeschouwing” (VGVZ, 2015)
Deze definitie gaat over Geestelijke Verzorging in (zorg)instellingen en zodoende over een
deelonderwerp van wat ik pastorale zorg noem. Toch zou ik hier twee belangrijke aspecten aan willen
ontlenen. Eigenlijk doet deze definitie drie uitspraken: 1) Geestelijke verzorging wordt geboden door
professionals; 2) heeft als functies begeleiding, hulpverlening en advisering en 3) richt zich daarbij met
name op zingeving en levensbeschouwing.
De eerste uitspraak (professionaliteit) gaat niet op voor het geheel van pastorale zorg. Zoals we
hieronder zullen zien wordt pastorale zorg ook geboden door mensen die er niet professioneel voor
zijn opgeleid, maar vanuit een ambt of (religieuze) status die rol toegedicht krijgen, of door vrijwilligers.
De tweede uitspraak gaat over de verschillende functies van geestelijke verzorging. Deze zou ik willen
overnemen, aangevuld met andere functies die ik in de literatuur ben tegengekomen, te weten: helen,
ondersteunen, gidsen, verzoenen, voeden, bevrijden, bekrachtigen (Hiltner 1958, Clebsch en Jaekle
1964, Clinebell 1965, Lester 1995, Lartey 2003). Deze lijst – hoewel zeer waarschijnlijk niet uitputtend
- geeft een duidelijk beeld van de veelomvattendheid van de bijdrage die pastorale zorg kan leveren
aan het welzijn of welbevinden van mensen. De derde uitspraak betreft het onderwerp of de focus van
de begeleidingsrelatie: zingeving en levensbeschouwing. Deze twee termen vertegenwoordigen op
zichzelf al een wereld aan inhouden. Ik reken hiertoe o.a. geloof, spiritualiteit, het vinden van
levensoriëntatie, morele afwegingen, draag- en veerkracht bij tegenslagen, betekenisverlening aan het
eigen bestaan en levenservaringen.
Definitie van Gerben Heitink
“Onder pastorale zorg wordt verstaan de zorg en aandacht, die
- zich richt op ‘heel de mens’, onder het aspect van diens geestelijk functioneren,
- oog heeft voor contingente situaties en omstandigheden,
- plaats heeft via ontmoeting, gesprek en ritueel, individueel of in groepen,
- de vorm aanneemt van onderling pastoraat of professionele begeleiding,
- opkomt uit de christelijke traditie met haar joodse wortels,
- zich verbonden weet met de christelijke geloofsgemeenschap,
- tot gevolg heeft dat mensen iets ervaren van heling, ondersteuning, leiding en verzoening in hun
leven,
- een relatie onderhoudt met andere vormen van zorg en begeleiding binnen de context van de
moderne samenleving.” (Heitink, 1998)

Heitink baseert zijn definitie op een uitgebreide analyse van het veld. Hij geeft de meest complete
definitie en voorziet bovendien elk van de deelaspecten van een nadere toelichting in zijn handboek
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‘Pastorale Zorg’. Gezien de wirwar aan definities in het discours biedt Heitink daarmee een zeer
waardevol overzicht. Ik veroorloof me echter toch enkele kritische opmerkingen. Een aantal
deelaspecten uit de definitie van Heitink hebben mijns inziens eerder een normatief dan een
definiërend karakter. Er wordt mee uitgedrukt wat, in de ogen van Heitink, ‘goede’ pastorale zorg is;
dat richt zich op ‘heel de mens’ en onderhoudt relaties met andere vormen van zorg. Ik vraag mij
echter af of er geen pastorale zorg denkbaar is die zich niet expliciet richt op een holistisch mensbeeld
of vormen van pastoraat die geen relaties onderhouden met andere zorgdisciplines. Aangezien het
voor mijn onderzoek van belang is om de omlijning van het geheel van pastorale zorg vast te stellen,
neem ik deze normatieve aspecten niet mee in mijn definitie. Een ander aspect dat ik ter discussie wil
stellen is Heitink’s criterium dat pastoraat opkomt uit de christelijke traditie en zich verbonden weet
met de christelijke geloofsgemeenschap. Zoals ik eerder al benoemde hebben andere
levensbeschouwelijke tradities ook aanbod ontwikkeld dat in heel veel opzichten overeenkomt met
christelijk pastoraat (binnen kerken) en christelijke geestelijke verzorging (in instellingen). Zo zijn er
islamitisch geestelijk verzorgers, humanistisch raadslieden, boeddhistische levensbegeleiders. Hoewel
de term pastorale zorg haar historische wortels heeft in de christelijke traditie, zou ik voor de
overzichtelijkheid van het discours ervoor willen pleiten om vergelijkbaar aanbod vanuit andere
levensbeschouwelijke tradities onder hetzelfde koepelbegrip te laten vallen en te spreken van
christelijke pastorale zorg waar nadrukkelijk van christelijk aanbod sprake is. Om die reden zal ik deze
twee aspecten niet overnemen voor mijn definitie.
Ik neem echter ook een groot deel van de definitie van Heitink over. Zo benoemt hij het geestelijk
functioneren als uiteindelijke doel van pastorale zorg. Ik vertaal functioneren met een woord dat iets
minder met ‘prestatie’ wordt geassocieerd en gebruik daarom liever welbevinden. Ik verbind dat
geestelijk welbevinden aan de vier functies die Heitink noemt - heling, ondersteuning, leiding,
verzoening – uitgebreid met enkele toevoegingen van anderen: voeding (‘nurturing’, Clinebell 1966),
bevrijding (‘liberating’, Lester 1995) en bekrachtiging (‘empowering’, Lartey, 2003) en de 3 functies
genoemd in de definitie van de VGVZ.
Heitink schetst dat pastorale zorg plaatsvindt “via ontmoeting, gesprek en ritueel, individueel of in
groepen”. Ik meen zelfs dat pastoraat ook plaatsvindt in het faciliteren van stilte of persoonlijke
bezinning, bijvoorbeeld door stilteruimtes in ziekenhuizen. Zonder uitzondering vallen dergelijke
ruimtes onder de verantwoordelijkheid en aandacht van de dienst Geestelijke Verzorging. Ik zou
daarom willen stellen dat pastorale zorg in principe alle aanbod behelst, mits bewust vormgegeven,
geïnitieerd of beschikbaar gesteld. Een toevallig ‘goed gesprek’ is in mijn ogen geen pastorale zorg,
tenzij de ‘pastor’ zichzelf op dat moment bewust beschikbaar heeft gesteld voor dergelijke contacten.
Ik reken hieronder wel pastores die zichzelf op elk moment daarvoor beschikbaar stellen en juist ook
terloopse contacten zien als belangrijk onderdeel van hun pastorale werk.
Een belangrijk aspect dat Heitink noemt is de aandacht voor contingente situaties. Omgaan met
ervaringen van kwetsbaarheid, zowel pijnlijk als vreugdevol, kan een mens uit balans brengen.
Pastorale zorg wil helpen om dergelijke ervaringen een plek te geven en veerkracht te vinden om met
die ervaringen verder te leven. Daarin is aandacht voor de concrete ander met diens unieke
levensverhaal en ervaringen van belang. Ik denk dat dit een definiërende eigenschap is van pastorale
zorg, omdat het haar onderscheid van andere disciplines in de zorg, maar bijvoorbeeld ook van
kerkelijke activiteiten als de zondagse prediking waarin wel over menselijke vraagstukken wordt
nagedacht en menselijke ervaring wordt ingebracht, maar in principe niet de ervaring of situatie van
het individu centraal staat. Pastorale zorg bekommert zich om het individuele levensverhaal. Ik vertaal
dat naar aandacht voor de concrete ander.
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Definitie van Ruard Ganzevoort
“Zorg voor het verhaal van mensen in relatie tot het verhaal van God.” (Ganzevoort & Visser
2007)
Deze definitie vat heel kernachtig samen waar het volgens Ganzevoort om te doen is. Mensen zijn hun
verhaal, dat is de manier hoe ze zichzelf verstaan. Bij pastoraat gaat het volgens Ganzevoort om het
leggen van de verbinding tussen het eigen levensverhaal en dat van God. Daar waar er
onvolkomenheden zitten in ons eigen verhaal – pijnlijke gebeurtenissen, gemis, ziekte – kunnen we
heling ervaren door ons verhaal opgenomen te zien in het verhaal van God met mensen.
Twee kanttekeningen die ik echter bij deze definitie wil maken: Ganzevoort is pleitbezorger van de
narratieve benadering binnen het pastoraat. Deze definitie probeert weliswaar de kern van pastorale
zorg in het algemeen te benoemen, maar beschrijft daarbij een deelgebied binnen de pastorale
benaderingen. Andere benaderingen – die ook aandacht hebben voor de concrete ander en diens
behoefte maar minder werken vanuit het levensverhaal – richten zich bijvoorbeeld op een specifiek
probleem (zoals we hieronder zullen zien bij therapeutisch pastoraat) of op het vergroten van iemands
draagkracht (vanuit positieve psychologie). Ik zou daarom voor mijn definitie van pastoraat geen harde
grens willen trekken bij narratieve benaderingen, maar wel bij de aandacht voor de concrete ander in
diens (contingente) situatie.
Als tweede merk ik op dat Ganzevoort zijn definitie nadrukkelijk religieus inkleurt. Eerder besprak ik al
waarom ik kies voor een meer algemene definitie. Mijns inziens zou vanuit een niet-religieuze
levensbeschouwing het eigen levensverhaal ook in een groter kader geplaatst kunnen worden. Een
mooi voorbeeld geeft Christa Anbeek in haar boek Berg van de Ziel, waarin ze lezers uitnodigt om het
woord God te vervangen voor ‘ultiem belang’ (Anbeek 2013). Wie niet religieus is, kan zich wel
verhouden tot iets dat voor hen van ultiem belang is. Zo kunnen we ons leven en onze ervaring bekijken
in het licht van dit ultieme belang, net zoals Ganzevoort ervoor pleit om ons levensverhaal te verbinden
aan het verhaal van God. Mensen in dat proces ondersteunen valt in mijn optiek onder pastorale zorg.
Eigen werkdefinitie
Op grond van mijn bespreking van de bestudeerde definities kom ik tot de volgende werkdefinitie van
pastorale zorg:
Pastorale zorg is alle aanbod dat gericht is op het geestelijk welbevinden van een concrete ander.
Bij deze definitie een viertal aantekeningen:
1. Alle aanbod, mits bewust vormgegeven, geïnitieerd of beschikbaar gesteld.
2. Hieronder reken ik in ieder geval de functies helen, ondersteunen, gidsen/leiden, verzoenen,
(geestelijk) voeden, bevrijden, bekrachtigen, begeleiden, hulpverlenen, adviseren.
3. Onder ‘geestelijk’ reken ik zoals gezegd o.a. geloof, spiritualiteit, het vinden van levensoriëntatie,
morele afwegingen, draag- en veerkracht bij tegenslagen, betekenisverlening aan het eigen bestaan
en levenservaringen.
4. Met concrete ander bedoel ik aandacht voor het individu, ervaringen van contingentie en/of de
persoonlijke behoefte van de specifieke persoon waarop het aanbod gericht is.
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Een veld van pastorale stromingen en benaderingen
Onder invloed van historische context, veranderende ideologische en theologische opvattingen en
door ontwikkelingen op het gebied van de psychologie hebben zich verschillende stromingen van
pastorale zorg gevormd. Een overzicht van de belangrijkste stromingen en benaderingen ontleen ik
aan Gerben Heitink’s handboek Pastorale Zorg (1998) en Ruard Ganzevoort’s handboek Zorg voor het
verhaal (2007).
Heitink maakt een onderscheid tussen drie hoofdstromingen: kerygmatisch, therapeutisch en
hermeneutisch pastoraat. Ganzevoort voegt daar een vierde stroming aan toe: het evenmenselijk
pastoraat. Elke stroming kent weer verschillende benaderingen3. Hieronder zal ik een inhoudelijke
verkenning van de belangrijkste stromingen en benaderingen presenteren. Aan de hand van die
verkenning zal ik in hoofdstuk 3 de pastorale zorg op de Camino de Santiago vergelijken en
interpreteren.
Kerygmatisch pastoraat
Kerygma komt uit het Grieks en betekent verkondiging of prediking. Heitink (1998) dateert de opkomst
van het kerygmatisch pastoraat rond het einde van de Eerste Wereldoorlog en introduceert Eduard
Thurneysen als een belangrijke vertegenwoordiger van deze periode. Aan het verbijsterende geweld
dat men tijdens de oorlog had gezien, hadden veel theologen een uiterst pessimistisch mensbeeld
overgehouden. De theologie die daaruit volgde was de dialectische theologie met Karl Barth als haar
bekendste vertolker.
Dialectische theologie onderstreept de transcendentie van God en benadrukt het verschil tussen God
en de mens. Met menselijk verstand kan God nooit volledig worden begrepen. We kunnen God niet
naderen met onze menselijke vermogens. Wat betreft onze menselijkheid toonde de wereldoorlog
bovendien aan tot hoeveel corruptie, zwakte en slechtheid de mensheid gebracht kan worden.
Uit een dialectische theologie volgt de overtuiging dat de enige hoop van de mens gelegen is in Gods
oneindige genade en diens redding van de onrechtvaardigen. Het enige doel van pastorale zorg is dan
ook om deze boodschap van Gods genade over te brengen. Pastorale zorg dient niet vertroebeld te
worden door een gesprek over de persoonlijke situatie van de pastorant. Dit zou slechts de aandacht
kunnen wegnemen bij het eigenlijk onderwerp van gesprek: God en Zijn vergeving. De enige inbreng
die vanuit de pastorant wordt gevraagd is het tonen van berouw voor diens zonden, om vervolgens
Gods vergeving te kunnen ontvangen. De Heilige Geest bewerkt – eveneens door genade – het
breekpunt waardoor zowel berouw als vergeving het hart van de pastorant kunnen binnentreden. Het
evangelie, het Woord van God, is het voertuig van Gods redding, de drager van het heil. Pastorale
interventies worden dan ook met name gezien als prediking van Gods Woord tot het individu. Heitink
merkt op dat binnen het paradigma van kerygmatisch pastoraat het Woord van God een sacramentele
rol toebedeeld krijgt: in het verkondigen van het Woord van God is het God zelf die – door Zijn geest
– werkt in het leven van de toehoorder (Heitink 1998)
Aanvankelijk bepleitte Thurneysen dat het in pastorale communicatie, in theologisch opzicht, om
eenrichtingsverkeer ging. “Nicht das Menschliche, auch nicht das fromme Menschliche, sondern Gott
und sein Tun allein und nichts dazu und daneben” (in Heitink, 1998, p. 44). Later zou zowel Thurneysen
als Barth een model ontwikkelen waarin meer ruimte is voor interactie en ontmoeting tussen de pastor
3
Op enkele punten verschillen Heitink en Ganzevoort over de indeling van de stromingen en benaderingen. Zo plaatst
Heitink bijvoorbeeld het charismatisch pastoraat onder therapeutisch pastoraat gezien het therapeutisch doel (heling),
terwijl Ganzevoor het als een vorm van kerygmatisch pastoraat beschouwt (vgl. Ganzevoort & Visser 2007, p. 76). Een
discussie over de precieze indeling laat ik op deze plek achterwege gezien de geringe relevantie voor mijn onderzoek.
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en de pastorant. Thurneysen spreekt dan van “eine Begegnung unter Menschen vor Gott” (idem); twee
mensen ontmoeten elkaar ‘voor God’, in de aanwezigheid van God, vanuit een openheid voor Zijn
heilsboodschap.
Hoewel Thurneysen veel ontleent aan de theologie van Maarten Luther, die juist het priesterschap van
alle gelovigen betoogt, is het pastorale model van Thurneysen erg beïnvloed door de traditionele
cultuur van zijn tijd waarin het gezag om het Woord van God te verkondigen was voorbehouden aan
bevestigde ambtsdragers (predikanten en ouderlingen). Het was niet zozeer hun studie of
professionele opleiding op het gebied van pastorale zorg die hen daartoe kwalificeerde, maar hun
persoonlijke geloof en levenswandel (Ganzevoort & Visser 2007).
Binnen de katholieke traditie ligt de nadruk niet zozeer of niet alleen bij het Woord van God als drager
van het heil, maar op de genade en redding die via de sacramenten wordt bemiddeld. Gods vergeving
wordt gepredikt door het sacrament van biecht en verzoening. Gods genade kan daarnaast worden
ontvangen in het sacrament van de Eucharistie, wat de gelovige in een hechtere gemeenschap met
God brengt.
Deze katholieke variant, door Heitink sacramenteel pastoraat genoemd, vertoont veel
overeenkomsten met het pastorale model van Thurneysen. Katholieke pastorale theologie is
gegrondvest in een antropologie van de mens als zondaar. Redding kan niet met menselijke inspanning
bereikt worden, maar door genade. Het initiatief ligt bij God. De sacramenten zijn het voertuig van die
genade. Ook in de rol van de pastor zijn overeenkomsten aan te wijzen. Zoals bij het model van
Thurneysen de pastorale rol was voorbehouden voor bevestigde predikanten en ouderlingen, worden
in de Rooms-Katholieke Kerk sacramenten (met uitzondering van de nooddoop) alleen bediend door
gewijde priesters. En zoals Thurneysen en Barth later de nadruk van pastoraat als eenrichtingsverkeer
verschoven naar een ontmoeting van mensen vóór God, zo kunnen we misschien stellen dat Paus
Franciscus een vergelijkbare pastorale ontwikkeling nastreeft. Hij drukte meermaals priesters op het
hart om aandacht te hebben voor de bijzondere omstandigheden van het individu in plaats van het
eenvoudigweg herhalen van de katholieke leer. Op die manier staat hij meer interactie en ontmoeting
tussen priesters en parochianen voor, meer “Begegnung unter Menschen vor Gott”. Zijn pleidooi voor
geestelijke onderscheiding (discernimento) ligt ook in die lijn. Hij nodigt mensen uit om samen te
komen voor God en te zoeken naar de Heilige Geest om hen te leiden (Christiansen, 2016)
Naast de sacramentele variant rekent Heitink nog calvinistisch en nouthetisch pastoraat onder de
kerygmatische stroming. Ganzevoort plaatst hier ook het charismatisch pastoraat.
Calvinistisch pastoraat heeft vooral een opvoedend karakter. Het gaat uit van twee centrale elementen
uit de pastorale opvattingen van Johannes Calvijn (1509-1564), heiliging en tucht. De rol van de pastor
(een predikant of kerkenraadslid) is het ‘aanzeggen van het Woord Gods’ (Heitink 1998, p 50) en het
bezoekwerk waarin met name de heilige levenswandel van de pastorant wordt besproken. Indien
nodig kan men de deelname aan het Heilig Avondmaal worden ontzegd. De kerk dient als leerschool
voor een christelijke levensstijl. Nog altijd heeft deze benadering aanhangers in gereformeerde
kringen, al is ook daar de nadruk verlegd van ‘toezicht houden op’ naar ‘omzien naar elkaar’. Meer dan
andere vormen van kerygmatisch pastoraat staat calvinistisch pastoraat open voor methodische
inzichten uit de psychologie (Heitink 1998, 50/51).
Nouthetisch pastoraat werd ontwikkeld door de Amerikaanse pastoraal-theoloog J.E. Adams in de
jaren ’70. Nouthetisch betekent ‘vermanend’. Adams interpreteert ziekte en psychologische
stoornissen als het gevolg van een leven in zonde. Voor hem kwam pastoraat maar op één ding neer:
de mens vermanen niet meer te zondigen. Deze pastorale benadering heeft een sterk biblicistisch
karakter en is met name populair geworden in evangelicale kringen (Heitink 1998).
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Een bijbels-normatief karakter treffen we ook sterk aan bij charismatisch pastoraat. Onderscheidend
is hier de grote nadruk op de kracht van de Heilige Geest. De pastor is ‘door de werking van de Geest
gevolmachtigd’ (Ganzevoort & Visser p.76). Charismatisch pastoraat gaat uit van de theologische
opvatting dat God actief ingrijpt in onze werkelijkheid, via de Geest en via zogenaamde geestesgaven
(charismata) onder gelovigen. Goddelijk ingrijpen kan gericht zijn op innerlijke vernieuwing,
(lichamelijke) genezing of de bevrijding van demonische krachten. Ook het pastoraat is hier sterk op
gericht. Een pastorant wordt niet alleen als zondaar gezien, maar ook als gewonde. De pastor streeft
in zijn pastorale optreden naar heling (Ganzevoort & Visser 2007).

Therapeutisch pastoraat

Volgens Ganzevoort verloor het kerygmatisch pastoraat in de jaren ’60 veel “geloofwaardigheid”
(2007, p.73), mede door sociale ontwikkelingen als democratisering en secularisatie. Enerzijds neemt
het gezag van ambtsdragers en de institutionele kerk af, anderzijds komen er nieuwe psychologische
inzichten op. Deze inzichten vinden hun weg naar de pastorale praktijk en leiden tot de ontwikkeling
van een nieuwe stroming binnen het pastoraat: therapeutisch pastoraat.
Heitink introduceert Anton T. Boison as een van de grondleggers van deze stroming. Boison heeft zelf
een ingrijpende mentale crisis doorgemaakt waarin hij sterk het gemis ervoer van passende pastorale
zorg. Dat bracht hem tot de overtuiging dat “certain forms of mental disorder and certain forms of
religious experience are closely interrelated” (Boison 1960, p.9). Genezing van psychische stoornissen
kan volgens Boison nauw samenhangen met religieuze bekering. Hij stelt dat Gods woord door de
menselijke vervreeming heen moet breken om ruimte te scheppen waarin Gods genade kan werken.
Een pastor moet daarom eerst ruimte scheppen voor menselijke ervaring en de mens benaderen als
‘living human document’. Hier is een duidelijke trendbreuk met kerygmatisch pastoraat zichtbaar, dat
weinig of geen aandacht schenkt aan de persoonlijke situatie of ervaring.
De Amerikaanse pastoraal-theoloog Seward Hiltner verbindt al in de jaren ’40 Boisen’s pastorale
theologie met de opkomende praktijken van psychologische counseling. De cliëntgerichte benadering
van Carl Rogers vormt de basis van Hiltner’s model van pastorale counseling. Het model gaat uit van
de onderliggende aanname dat mensen de oplossing voor hun existentiële behoefte al in zichzelf
dragen en dat het de belangrijkste rol van de pastor is om de pastorant te helpen zoeken naar die
oplossing of innerlijke heling: “Pastoral counseling is the attempt by a pastor to help a parishioner help
himself, granted that certain conditions are present” (Hiltner, 1949, p. 80). De pastor wordt gezien als
een helper, een vroedvrouw (ontleend aan Socrates’ maieutisch ideaal), die een persoon helpt om
emoties, ideeën en ervaringen te verwoorden en verhelderen. In het model van Hiltner past de pastor
hiervoor non-directieve counselingsmethoden toe en toont hij de pastorant onvoorwaardelijke
aanvaarding of ‘unconditional positive regard’ (beiden ontleend aan Rogers). Een pastor stuurt een
pastorant niet in een bepaalde richting en draagt ook geen interpretaties, oplossingen of adviezen aan,
maar helpt de ander om deze in zichzelf te vinden.
Rogeriaans counselen is echter niet de enige therapeutische benadering die zijn intrede doet in
pastorale gesprekken. Naast de cliëntgerichte benadering van Rogers zijn er ook probleemgerichte
methoden en aanverwante benaderingen als oplossingsgerichte therapie, korte therapie en
strategisch counselen. In tegenstelling tot de non-directieve benadering van Rogers, zijn deze
benaderingen juist zeer directief. De cliënt wordt niet aangemoedigd om uitgebreid zijn emoties,
levensverhaal, problemen en obstakels te exploreren en verwoorden, maar probeert de aandacht juist
te vestigen op de verándering die zij graag zouden zien en wat zij kunnen doen om die verandering
voor elkaar te krijgen. Therapeuten die deze benadering hanteren, zijn van mening dat er op deze wijze
meer voortgang geboekt kan worden in een kortere periode. Niet-directieve counseling vergt vaak
meerdere gesprekken om een vertrouwensband op bouwen en de cliënt genoeg gevoel van veiligheid
te geven om de meer intieme gevoelens of ideeën te delen. Vaak is voor probleem- of
oplossingsgerichte methodes het echter niet noodzakelijk om zo diep op gevoelige onderwerpen en
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ervaringen in te gaan. Het onderwerp van gesprek is namelijk de gehoopte veranderingen en de
stappen die daartoe gezet kunnen worden. Een tweede argument dat voor dit type methodes spreekt
is dat de cliënt (of pastorant) in mindere mate afhankelijk wordt van de therapeut (of pastor). De
aandacht wordt in een vroeg stadium teruggebracht naar wat de cliënt zelf kan doen om de
verandering teweeg te brengen. Op deze manier blijven het initiatief en verantwoordelijkheid bij de
cliënt liggen en wordt de autonomie versterkt.
David Benner, een Amerikaanse professor Psychologie en Spiritualiteit, heeft een model van
strategisch pastorale counseling uitgewerkt (Benner, 1992). In Europa is een praktische vertaalslag
gemaakt door de Duitse pastoraal-theoloog Timm H. Lohse, die zich met name richt op
counselingstechnieken voor het korte gesprek in pastorale context (2005). In plaats van met nondirectieve technieken een pastorant te laten uitweiden over diens gevoelens en problemen, probeert
een pastor de ander te helpen om zich in het (korte) gesprek op de gewenste verandering en de eerste
stap ernaartoe te focussen en hem aan te moedigen om de benodigde stap te zetten.
De ‘kwaliteit’ van de pastor, wordt bij therapeutisch pastoraat met name afgemeten aan zijn
professionele training als counselor of begeleider. Er worden in de loop van de tijd een groeiend aantal
functies van (therapeutisch) pastoraat genoemd, te beginnen bij Hiltner, waarna andere pastoraaltheologen functies hebben toevoegd:
Seward Hiltner (1958):
Clebsch en Jaekle (1964):
Howard Clinebell (1966):
Andrew Lester (1995):
Emmanuel Lartey (2003)

helen, ondersteunen en gidsen/leiden (guiding).
verzoenen (reconciling)
voeden (nurturing)
bevrijden (liberating)
bekrachtigen (empowering).

Hermeneutisch pastoraat

Een veelgehoorde kritiek bij therapeutische modellen van pastorale zorg is dat de verbinding met de
religieuze traditie – zowel de leer als de gemeenschap – verloren kan raken door een te eenzijdige
focus op de persoonlijke situatie en behoefte van de pastorant. De vraag rijst waarin het werk van
pastorale counselors zich nog onderscheid van andere zorgdisciplines als psychologen en
maatschappelijk werkers. Als de verbinding met de traditie verloren raakt, zo betoogt o.a. Ruard
Ganzevoort (2007), verliest pastorale zorg ook haar eigenheid en onderscheidende kwaliteit: de
expertise die pastores hebben op het terrein van spiritualiteit en de hoopvolle boodschap dat iets wat
ons persoonlijke verhaal overstijgt ons te hulp komt (p.83). Vanuit deze kritiek is een derde stroming
van pastorale zorg ontstaan: hermeneutisch pastoraat.
In zekere zin wil hermeneutisch pastoraat de kloof overbruggen tussen kerygmatisch pastoraat aan de
ene kant, met haar focus op traditie en openbaring, en therapeutisch pastoraat aan de andere kant,
waarin de aandacht m.n. uitgaat naar persoonlijke ervaring. Het wil het transcendente met het
persoonlijk verbinden, of in de woorden van Ganzevoort: “het verhaal van mensen verbinden met het
verhaal van God” (2007, p.100).
Heitink spreekt van een hermeneutische ‘fase’ in pastorale theologie. Aspecten van zowel de
kerygmatische als de therapeutische benaderingen worden geïntegreerd (1998, p.69). Theologisch
wordt dit onderbouwd door te stellen dat God ervoor kiest om zich via de menselijke ervaring te
openbaren. Ook gaat Hij in het schenken van Zijn genade niet aan menselijke vermogens voorbij, maar
betrekt Hij juist de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens erin (p.71). Als God ervoor kiest de
menselijke ervaring te gebruiken, kan een pastor deze niet als irrelevant beschouwen. Het doel van
hermeneutisch pastoraat is dan ook om de pastorant te helpen om diens eigen ervaringen te
interpreteren in het licht van de (Bijbelse) traditie, de “heilsgeschiedenis van God met de mensen” (p.
71). Concreet worden er raakvlakken gezocht tussen het eigen leven en Bijbelse verhalen.
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Binnen de hermeneutische stroming ontstaan verschillende benaderingen. Ganzevoort pleit in Zorg
voor het verhaal (2007) voor een narratieve benadering van pastoraat. Om onze ervaring en ons leven
te verbinden met de religieuze traditie, moeten we onszelf als narratief zien om vervolgens die
narratief naast verhalen uit de religieuze traditie te leggen; verhalen over God met mensen. Als we
onze eigen ervaring terugzien of herkennen in de verhalen van de traditie, bijvoorbeeld in
evangelieverhalen of in verhalen van het Oude Testament, kunnen we daar kracht en inspiratie aan
ontlenen en ontdekken hoe God in ons leven aan het werk is.
Vanuit een narratieve benadering probeert een pastor van het zelfverstaan van de pastorant te
versterken door hem te laten vertellen over zijn levensverhaal en hem te helpen om verschillende
gebeurtenissen op een betekenisvolle wijze met elkaar te verbinden. Er worden niet alleen
betekenisvolle verbindingen binnen het levensverhaal van de pastorant gezocht, maar ook tussen het
persoonlijke verhaal en de verhalen van de traditie. Zo wordt getracht om onze ervaringen zo te
interpreteren dat ze onderdeel worden van een betekenisvol geheel, een betekenisvol levensverhaal.
Vanuit een religieus perspectief is een dergelijk betekenisvol geheel niet compleet zonder een
religieuze dimensie; onze plek in een transcenderend geheel, onze relatie met God.
Een andere vorm van hermeneutisch pastoraat – volgens de indeling van Heitink (1998)– is geestelijke
begeleiding. Allereerst moet daarbij gezegd worden dat de term geestelijke begeleiding meerdere
betekenissen heeft gekregen (zie ook noot i.). Hier verwijst de term naar een vorm van mystagogie,
een inwijding in de geheimenissen van het heilige. Het wordt daarom ook wel mystagogisch pastoraat
genoemd (bv. in Bruinsma-de Beer 2006). Mystagogie heeft haar wortels in de vroeg-christelijke
inwijding van catechumenen. Vanuit de religieuze orden van de Karmelieten en de Jezuïeten is deze
vorm verder uitgewerkt tot begeleiding op de – in principe levenslange – geestelijke weg.
Het doel van geestelijke begeleiding is het ontwikkelen van de spiritualiteit, het innerlijk leven en
verbondenheid met God. De levensweg wordt geïnterpreteerd als een voortdurend
omvormingsproces in God. Samen met de pastor (geestelijk begeleider) reflecteert de pastorant op de
levensweg, waar God zich openbaart en wat het omvormingsproces verder zou kunnen helpen. “In de
mystagogie moet de mens niet eerst nog iets bijgebracht worden, maar de aanwezige beleving wordt
geïnterpreteerd, wordt doorzichtig gemaakt tot op de ervaring van het mysterie, het geheim dat God
is.” (Waaijman 1999, p. 5). In mystagogie gaan ervaring en weten hand in hand. Het ziet de mens als
intrinsiek in staat het transcendente te ervaren. Geestelijke begeleiding wil een pastorant via spirituele
oefening tot een dergelijke Godservaring voeren (Heitink 1998). De pastor kwalificeert zich door zich
eveneens toe te leggen op spirituele oefening en door de pastorant iets vooruit te zijn op de geestelijke
weg. Het is gebruikelijk dat een pastorant zelf een geestelijk begeleider kiest en om begeleiding vraagt.
In het algemeen kunnen we stellen dat de kern van hermeneutisch pastoraat gelegen is in het
vermogen om onze menselijke ervaring te verbinden met een transcendente werkelijkheid. Om dat te
ondersteunen, dient een pastor als het ware tweetalig te zijn, zowel thuis is de wereld van de theologie
en in het bezit van ruime kennis van religieuze tradities als getraind in psychologische counseling. De
kwaliteit van de pastor wordt het sterkst afgemeten aan diens hermeneutische competentie; het
vermogen om tussen de twee velden een brug te slaan.

Evenmenselijk Pastoraat

Een benadering die niet terug te vinden is in het overzicht van Heitink, maar wel bij Ganzevoort, is het
evenmenselijk pastoraat. Daarbij gaat het om omzien naar elkaar. Niet zozeer als ambtsdrager of
deskundige, maar als medemens, vanuit een positie van gelijkwaardigheid. Theologisch wordt deze
benadering ontleend aan de idee van Gods aanwezigheid in de wereld (door de incarnatie en de Heilige
Geest): God is met ons. In navolging daarvan stelt de pastor zich beschikbaar om met mensen te zijn.
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Kenmerkend aan evenmenselijk pastoraat is de principiële gelijkwaardigheid tussen de pastor en de
pastorant. Hoewel de pastor deskundigheid meebrengt ten aanzien van de religieuze traditie en de
psychologie, weet hij niet wat zich in het concrete leven van de pastorant afspeelt en nodig is. Die
kennis ligt bij de pastorant. Het is niet aan de pastor om op een bepaald gesprek aan te sturen of
oplossingen voor problemen aan te dragen, maar het doel van de pastor is om de pastorant een ruimte
te bieden waarin men het eigen verhaal kan vertellen, erop kan reflecteren en indien nodig kan
bijstellen. Dat een pastor in dit proces niet sturend te werk gaat, maar slechts de gespreksruimte
bewaakt, veronderstelt een zekere belangeloosheid. Het gesprek hoeft geen ander doel te dienen dan
de ander als medemens nabij te zijn, opdat de pastorant zijn verhaal kan vertellen en zich gehoord
voelt. Van een verborgen agenda - b.v. de hoop op bekering of gedragsverandering - dient geen sprake
te zijn. Ganzevoort stelt zelfs: “Wanneer een gesprekspartner het gevoel krijgt in de conversatie
rekening te moeten houden met de pastor is de ruimte niet optimaal” (2007, p.91)
Evenmenselijk pastoraat wordt niet methodisch vormgegeven. Het gaat uit van de attitude van de
pastor en de wijze waarop gestalte wordt gegeven aan fundamentele waarden in de pastorale relatie.
Belangrijke waarden zijn beschikbaarheid voor werkelijke ontmoeting, vrij en ontvankelijk; bevestiging
van de waardigheid van de ander en onvoorwaardelijkheid van de getoonde betrokkenheid. Bij de
evenmenselijke pastor staat niet het ambt of de professionele kennis centraal, maar diens persoon en
de menselijke kwaliteiten om in zichzelf ruimte te maken om de ander centraal te stellen en zich trouw
(op basis van onvoorwaardelijkheid) aan de ander te verbinden. Deze attitude vergt in de meeste
gevallen uitgebreide training. In het Nederlands taalgebied is een vorm van evenmenselijk pastoraat
uitvoerig in kaart gebracht door Andries Baart. In Een theorie van presentie (2001) ontwikkelt Baart,
op basis van onderzoek onder wijkpastores in oude stadsbuurten, de presentiebenadering. Presentie
wordt nog altijd veel toegepast in het straat- en oude wijkenpastoraat.
Na deze bespreking van de theorie over de verschillende benaderingen van pastoraat zal ik me in het
volgende hoofdstuk richten op de praktijk en wel op een heel bijzondere praktijk in een unieke context:
pastorale zorg midden op een eeuwenoud pelgrimspad. Ik ga daarbij op zoek naar raakvlakken met de
besproken pastorale benaderingen.
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HOOFDSTUK 3:
Etnografie van Pastorale Zorg op de Camino
Pastorale wegwijzers op de innerlijke pelgrimstocht weg
“Wek de ontvankelijkheid voor het transcendente.” Toen ik deze zin tegenkwam was ik al aardig wat
jaren aan het stoeien met mijn onderzoek naar pastoraat op de Camino de Santiago. Om deze praktijk
goed te kunnen duiden vergeleek ik het met allerlei pastorale benaderingen die in de literatuur
beschreven staan. Een lijstje met overeenkomsten en verschillen resulteerde echter niet in een heldere
typering. Ik bleef zoeken naar het eigene van die pastorale praktijk. Tot het antwoord me - bij toeval werd aangereikt in een mail van een netwerk van katholieke herbergen. Despertar el sentido
trascendente. Dat was de titel van een lezing voor een conferentie over christelijke gastvrijheid op de
Camino. Daar zou christelijke gastvrijheid op gericht moeten zijn volgens die lezing. De lezing werd
gegeven door de plebaan van de kathedraal van Santiago de Compostela, zo ongeveer de Chief Camino
Officer van katholiek Spanje. Bij het lezen van de titel van die lezing vielen er opeens allerlei
puzzelstukjes op hun plek. Het wekken van ontvankelijkheid voor het transcendente, voor het ‘hogere’
of spirituele; daarin ligt de kern van de pastorale zorg op de Camino. Het lag bijna te erg voor de hand.
Toch ben ik ervan overtuigd geraakt dat hiermee het best wordt gevat waar de pastorale zorg op de
Camino eigenlijk over gaat.
In deze etnografie wil ik je deelgenoot maken van mijn onderzoek en kennis laten maken met deze
bijzondere pastorale praktijk. Ik zal eerst een enkele achtergronden schetsen die bepalend zijn voor de
context waarin en de doelgroep waaraan de pastorale zorg wordt geboden. Ook stel ik hier vast kort
de drie herberg voor die ik heb bestudeerd (deel I). Vervolgens geef ik een beschrijving van de
dagelijkse praktijk en het pastorale werk in deze herbergen. Hierin wil ik een beeld schetsen van de
ervaring die pelgrims ten deel valt (deel II). Om dieper door te dringen tot de essentie van de pastorale
zorg heb ik het handelen en de ideeën van de betrokken pastores geanalyseerd. Aan de hand van een
model van Corja Menken-Bekius onderzoek ik op verschillende niveaus hoe de pastorale zorg op de
Camino te typeren valt (deel III). Tot slot vergelijk ik de pastorale zorg op de Camino met de pastorale
stromingen en benaderingen die ik verkend heb in hoofdstuk 2 (deel IV).

I. Enkele achtergronden
De kerk op de Camino
Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat de kerk betrokken is bij de zorg voor pelgrims op de
eeuwenoude bedevaartsroute naar Santiago de Compostela. In de middeleeuwen bouwden kloosters
en katholieke ridderordes speciale hospitalen om pelgrims op weg naar Santiago een veilige
overnachtingsplek te bieden en de benodigde zorg te verlenen. De zorg voor pelgrims wordt gezien als
een belangrijke christelijke deugd. Toch is de huidige aandacht vanuit de kerk voor de Camino en haar
pelgrims een vrij recente ontwikkeling. Ze vindt haar oorsprong in de jaren ’80 van de vorige eeuw. In
die tijd was de pelgrimsroute naar het bedevaartsoord in het Westen van Spanje bijna geheel verlaten.
Kennis over de precieze route was er nauwelijks en devote katholieken die het graf van Jacobus nog
wel bezochten verkozen massaal de bus boven een tocht te voet. Van een uitgebreid netwerk van
voorzieningen voor pelgrims zoals we dat nu kennen, was dan ook geen sprake (Frey 1998).
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Hernieuwde aandacht voor de pelgrimsroute is te danken aan één man: ‘Don Elias’ of Elias Valiña
Sampedro (1929-1989), destijds parochiepriester van het bergdorp O Cebreiro. Valiña bestudeerde de
oude pelgrimsroute die door zijn dorp liep en besloot de route te gaan markeren met gele pijlen om
pelgrims de weg te wijzen. Inmiddels zijn de gele pijlen niet meer weg te denken van de Camino. Ze
zijn een modern pelgrimssymbool geworden, naast de traditionele jacobsschelp. Valiña schreef ook
een gids voor pelgrims en er werden onder zijn leiding meerdere ‘refugios’ (eenvoudige
pelgrimsonderkomens) opgezet. Al snel is er een opleving van de eeuwenoude pelgrimsroute waar te
nemen.
De revival van de pelgrimsroute opende een nieuw hoofdstuk voor christelijke gastvrijheid en de zorg
voor pelgrims vanuit de kerk. Religieuze (klooster)gemeenschappen en parochies langs de Camino
voelen zich opnieuw geroepen om pelgrims op te vangen. In bijgebouwen van kerken worden kleine
slaapzaaltjes ingericht. Kloosterordes, katholieke verenigingen en lokale parochies ontfermen zich
over het beheer4. Ze zien het daarbij als hun plicht om niet alleen in de praktische noden van pelgrims
te voorzien, maar ook aandacht te besteden aan de geestelijke behoeften. Manuel González
Rodríguez, de pastoor die leidinggeeft aan de parochieherberg in Hospital de Órbigo, vertelt: “Deze
plaats, Hospital de Órbigo, begon als een hospitaal voor pelgrims op weg naar Santiago, gesticht door
de Orde van Sint Jan van Jerusalem, de huidige Orde van Malta. In het hospitaal konden pelgrims
genezen van hun fysieke verwondingen. Tegenover het hospitaal bouwden ze een kerk, voor de
genezing van de diepste wonden, de wonden van het innerlijk” (pastoor Manuel tijdens ons interview
op 16 oktober 2017). Het verhaal van pastoor Manuel illustreert hoe volgens hem het bieden van
accommodatie en het bieden van een religieus of pastoraal aanbod hand in hand gaan. En zo is het in
deze tijd opnieuw. De pastorale zorg vindt hoofdzakelijk plaats bij of vanuit de religieuze
pelgrimsherbergen langs de weg.

Kennismaken: drie religieuze herbergen

In mijn verkenning van pastorale zorg op de Camino wilde ik verder kijken dan de herberg in Carrión
de los Condes. Er bleek een netwerk te bestaan van rooms-katholieke religieuze herbergen, genaamd
Acogida Cristiana en el Camino (ACC). Ik besloot voor mijn onderzoek het werk van drie herbergen te
bestuderen. Via bijeenkomsten van de ACC kwam ik in contact met de herbergen in León en Hospital
de Órbigo.

4
Parallel aan de opkomst van kerkelijke initiatieven ontwikkelt zich een toeristische industrie en ook de gemeentelijke
instanties gaan slaapgelegenheden bieden naar gelang het aantal pelgrims stijgt. Veel reisgidsjes verdelen de herbergen
(albergues of refugios) in drie categoriën: religieus, commercieel (privado) of gemeentelijk (municipal). Voor € 6 - 12 of zelfs
tegen een vrije gift (donativo) kunnen pelgrims de nacht doorbrengen, vaak in een stapelbed op een slaapzaal.
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Carrión de los Condes: Albergue Santa María
Deze parochieherberg wordt gerund door augustinessen. Hun moederhuis bevindt zich in Avila en
de zusters wisselen elkaar af in Carrión de los Condes. Teams van 3 á 4 zusters worden in het
hoogseizoen bovendien bijgestaan door groepjes vrijwilligers die steeds een week in de herberg
meedraaien. In de herberg is plek voor 48 mensen. Pelgrims kunnen deelnemen aan het
getijdengebed (vespers) en de mis in de parochiekerk. Ook nodigen de zusters pelgrims uit voor een
ontmoeting met samenzang en een gedeelde avondmaaltijd. Tijdens mijn onderzoek heb ik met
verschillende zusters gesproken. Zr. Carolina droeg in die tijd de eindverantwoordelijkheid voor de
herberg tot zij verkozen werd tot priorin van de gemeenschap.
León: Albergue de las Carbajalas
In een omgebouwd deel van hun klooster ontvangen de benedictinessen van León mensen in hun
pelgrimsherberg. Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het welkom heten en wegwijs maken
van pelgrims. Er is ruimte voor 120 mensen. Men kan deelnemen aan het getijdengebed van de
gemeenschap (vespers en completen) en de mis in de kloosterkerk. De dagelijkse leiding over de
herberg ligt bij zr. Ana Maria, de oude gastenzuster. Zij wordt bijgestaan door twee jongere zusters,
zr. Klara en zr. Mercedes. In mijn onderzoek heb ik uitvoerig met hen gesproken en daarnaast met
zr. Ernestina, belast met de geestelijke begeleiding van de vrijwilligers en inmiddels abdis van de
gemeenschap.
Hospital de Órbigo: Albergue ‘Karl Leisner’
De parochieherberg in Hospital de Órbigo wordt gerund door pastoor Manuel González Rodríguez
in samenwerking met een Hongaarse pelgrimsorganisatie. In deze herberg is plek voor 90 personen,
maar dat aantal wordt zelfs in het hoogseizoen zelden gehaald. Pelgrims kunnen deelnemen aan de
mis in de parochiekerk. Ook nodigt pastoor Manuel pelgrims na de mis uit voor een groepsgesprek.
Camino pastores
De religieuze herbergen worden gerund door religieuzen (priesters en kloostergemeenschappen) en
leken. Diezelfde mensen zijn direct betrokken bij de pastorale zorg die er vanuit die herbergen geboden
wordt. Ik zal deze groep daarom in de regel aanduiden als ‘pastores’. Hiermee wil ik voornamelijk hun
werkzaamheden en rolopvatting weergeven. In sommige kringen is de term ‘pastor’ voorbehouden
aan mensen die vanuit een kerkelijke instantie een bepaald ambt bekleden. Dat heb ik hier echter niet
bedoeld.

Pastoraat in een bijzondere context
Om goed begrip te krijgen van een pastorale benadering is enige kennis van de context noodzakelijk.
Naast de religieuze of sociologische context zijn ook de concrete omstandigheden waarbinnen het
pastoraat vorm krijgt van belang om te beschouwen. Zo verschilt pastorale zorg in het ziekenhuis veel
van pastoraat in een kerkelijke gemeenschap. De omstandigheden verschillen en daarmee ook de
pastorale behoefte en het pastorale aanbod. Van de context van pastorale zorg op de Camino zijn twee
aspecten die ik met name van belang acht om te benoemen: ten eerste de vergaande secularisatie en
pluralisering onder pelgrims en ten tweede de bijzondere omstandigheden van de pelgrimstocht en
het effect dat dat heeft op mensen.
Het sociologische en religieuze veld is de afgelopen decennia sterk veranderd. De rol van de kerk is in
veel landen in Europa marginaal geworden. Ook op de Camino zijn deze ontwikkelingen
waarneembaar. Nog maar een deel van de pelgrims is praktiserend katholiek, de rest behoort tot een
andere denominatie of religie, praktiseert het geloof niet of nauwelijks, is atheïst, ‘ietsist’, of
ongebonden spiritueel. Er is volgens onderzoek sprake van vergaande pluralisering onder pelgrims op
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de Camino de Santiago (De Courcier 2013). Tot deze realiteit zullen ook de religieuze herbergen zich
moeten verhouden.
Over pelgrimage is veel geschreven door cultureel antropologen5. De pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela onderscheidt zich van veel andere beroemde pelgrimages door het belang dat gehecht
wordt aan de weg die afgelegd wordt naar de heilige plaats. Niet alleen de bestemming – in dit geval
het graf van de apostel Jacobus – maar juist ook de weg ernaartoe wordt van belang geacht. Vaak
wordt de pelgrimage naar Santiago ook kortweg ‘de Camino’ genoemd, wat Spaans is voor ‘de Weg’.
Volgens de gebruiken dienen pelgrims minimaal de laatste 100 kilometer naar de kathedraal van
Santiago te lopen (of 200 kilometer te fietsen). In onderzoek naar pelgrimage wordt wel onderscheid
gemaakt tussen een plaatsgerichte of bewegingsgerichte benadering van pelgrimage (Coleman en
Eade 2004). De vraag is dan wat er onderweg met mensen gebeurt.
Volgens Victor Turner laat de ervaring van pelgrimage zich vergelijken met dat van een rite de passage,
een overgangsritueel. Overgangsrituelen stellen mensen in staat om een transitie door te maken naar
een nieuwe sociale status of om zich een nieuwe identiteit toe te eigenen. Turner introduceert het
idee dat in pelgrimage drie fases zijn te herkennen die ook in rites de passage zouden optreden. Deze
fases ontleent hij aan een model van Arnold van Gennep (Turner 1967). Elk van deze fasen heeft een
rol in het faciliteren van de transitie of transformatie. In de eerste fase, de afscheiding, neemt het
individu afstand van de sociale structuur waarin hij is ingebed. Vaak legt men op symbolische wijze de
oude rol of status af. Deze fase wordt gevolgd door de liminele fase. Het individu staat op een drempel,
heeft de oude staat afgelegd maar nog geen nieuwe staat verworven of aangenomen. Turner schrijft
dat het individu zich hier ‘betwix and between’ twee stadia bevindt. In deze fase is men erg
ontvankelijk voor nieuwe inzichten en ideeën. In het geval van de Camino zou gesteld kunnen worden
dat het lopend (of fietsend) onderweg zijn naar Santiago zich geheel in deze fase van liminaliteit
afspeelt. De rite wordt afgesloten met een fase van re-integratie. Op dit punt komt het individu weer
terug in de sociale omgeving, maar met een nieuwe rol, status of identiteit (Turner 1967).
Voor de praktijk van pastorale zorg op de Camino is het tot slot van belang te bedenken dat pelgrims
steeds op doortocht zijn. Het contact in herbergen is altijd van korte duur. Het proces van
transformatie gaat onverminderd door, maar wordt telkens door wisselende personen, maar
evengoed door de stilte, de natuur, de uitputting en ontmoetingen met andere pelgrims, beïnvloed.
Religieuze herbergen zullen zich een schakel in dit proces moeten weten om van daaruit hun pastorale
aanbod vorm te geven.

II. Beschrijving: De dagelijkse praktijk in pelgrimsherbergen
Hoe krijgt pastorale zorg op de Camino concreet vorm? Onder pastorale zorg versta ik alle aanbod dat
gericht is op het geestelijk welbevinden van een concrete ander (zie hoofdstuk 1). Hierbij valt te denken
aan gesprekken, maar ook vieringen of andersoortige activiteiten en aanbod. Op het eerste oog is het
aanbod op de Camino eenvoudig: pelgrims kunnen naar de mis of deelnemen aan het getijdengebed;
één herberg organiseert een middag met samenzang en in een andere herberg vindt na de mis een
groepsgesprek plaats met de pastoor. Nadere beschouwing toonde me echter dat er meer aspecten
betrokken moeten worden in de bestudering van het pastoraat in de herbergen. Niet alleen de
gesprekken en de liturgie worden ingezet, maar ook de gastvrijheid en de herkenbaar religieuze
identiteit van de herberg (en diens vertegenwoordigers) vervullen een onmisbare rol. Ze worden, zo
bleek in mijn gesprekken met de pastores, doelbewust ingezet om iets uit te dragen en mensen meer
ontvankelijk te maken voor de spirituele dimensie van de pelgrimstocht. In de komende paragrafen zal
5

Bijv. V. Turner 1967, Turner & Turner 1978, Eade & Sallnow 1991, Post 1994, Frey 1998, Coleman & Eade 2004
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ik een beeld schetsen van de pastorale ontvangst die pelgrims in religieuze herbergen ten deel valt.
Om overzicht aan te brengen in de veelheid aan aspecten die mij tijdens mijn observaties zijn
opgevallen, heb ik de bevindingen van mijn observaties gegroepeerd rond een viertal thema’s, te
weten: gastvrijheid, dialoog, liturgie en religieuze identiteit. Deze vier thema’s bleken gaandeweg het
onderzoek een rode draad door het werk van de pastores.

Gastvrijheid

Het contact tussen pelgrims en katholieke gemeenschappen begint bij het bieden van gastvrijheid.
Parochies, conventen en kloosters langs de Camino de Santiago bieden pelgrims een plek om te
overnachten. Het eerste contact is de ontvangst van een pelgrim in de herberg. Hier krijgen pelgrims
na de fysieke inspanning van een wandeletappe de ruimte geven om zich op te frissen, te rusten en op
krachten te komen. De augustinessen in Carrión zijn zich ervan bewust dat juist het werk in de herberg
maakt dat ze in contact komen met mensen met wie ze anders niet in contact zouden komen. Hun
klooster zit niet direct op een pelgrimsroute, maar ze hebben er bewust voor gekozen om een herberg
langs de Camino Francés te runnen: “Wij zijn naar de Camino gekomen om die mensen te zoeken die
nooit naar ons klooster toe zouden komen” (Zr. Carolina, tijdens ontmoeting met pelgrims). Deze
zusters kiezen er ook voor om altijd minimaal één zuster aan de ontvangsttafel te hebben zitten voor
het inschrijven van arriverende pelgrims. Het eerste contact is dan gelegd. Hoewel het op sommige
dagen erg druk kan zijn en er zich dan een rij pelgrims tot aan het plein vormt, nemen ze bewust de
tijd om elke pelgrim even persoonlijk welkom te heten en kort te vragen hoe het met iemand gaat. In
de herbergen van León en Hospital de Órbigo zijn het de vrijwilligers die pelgrims – in naam van de
gemeenschap – ontvangen, inschrijven en wegwijs maken.
De ontvangst is dus het beginpunt van het feitelijke contact. Maar daarnaast heeft gastvrijheid een
belangrijke plek in de filosofie van de gemeenschappen. Ze zijn geroepen om gastvrijheid te verlenen.
De benedictinessen in León halen een voorschrift uit hun Regel aan. Gasten moeten ontvangen worden
als Christus zelf. En ook de augustinessen zeggen: “In de pelgrim zien wij God die ons bezoekt.”
Vrijwilligers wordt deze filosofie ook geleerd. Bij een bijeenkomst met vrijwilligers in Carrión de los
Condes wordt het bijbelverhaal van Abraham aangehaald waarin hij bezoek krijgt van drie mannen die
boodschappers van God blijken te zijn. Pelgrims ontvangen is God ontvangen, zo luidt de les.
Tegelijkertijd geeft Zr. Carolina, die als augustines verantwoordelijk is voor de herberg in Carrión, aan
dat het tegenovergestelde ook waar is. Zij vertegenwoordigen namelijk in hun gastvrijheid ook iets van
God voor de pelgrims. “God is liefde, God is gastvrijheid, maar God heeft geen handen, geen gezicht,
behalve de onze. Wij zijn Gods handen en voeten hier op aarde. Wij moeten die liefde gestalte geven.”
(lezing zr. Carolina via Youtube). Zo krijgt de geboden gastvrijheid meteen een religieuze lading.
De gastvrijheid voorziet voor de pelgrims in een praktische behoefte naar een slaapplaats. Het wekt
ook veel sympathie bij pelgrims door de hartelijke wijze waarop de gastvrijheid geboden wordt. Vaak
hoeven pelgrims maar een klein bedrag neer te tellen voor een slaapplaats. Net genoeg om uit de
kosten te komen. Het is voor pelgrims zichtbaar en voelbaar dat de religieuze gemeenschappen hun
best doen om hen zo goed mogelijk te accommoderen. Zr. Carolina (Carrión) zegt hierover: “Het is
belangrijk, zeker in deze tijd, dat mensen ook dit gezicht van de kerk te zien krijgen. Een kerk die voor
hen zorgt, een kerk die dient.” Mensen zullen dan ook eerder openstaan voor de boodschap van de
kerk, is de idee.

Dialoog
Gedurende de dag wordt het contact met pelgrims voortgezet tijdens terloopse gesprekjes in de
keuken, in de tuin of bij de ontvangsttafel waar altijd iemand zit om nieuwe pelgrims op te vangen.
Pastoor Manuel is ondanks zijn werk als parochiepriester grote delen van de dag in de herberg van
Hospital de Orbigo te vinden. Daar knoopt hij gesprekjes aan met pelgrims die in de tuin of de
algemene ruimtes wat zitten te rusten. Ook zijn vrijwilligers drukt hij op het hart om beschikbaar te

- 31 -

zijn voor pelgrims die een praatje willen maken. Ze moeten aftasten hoe het met elke pelgrim gaat,
wat ze nodig hebben, wat ze zoals met zich meedragen aan onzekerheden, vragen of problemen. Ze
voeren geregeld lange gesprekken. De vrijwilligers verwijzen een pelgrim indien nodig door naar
pastoor Manuel. In zijn spreekkamer bij de ingang van de herberg voert hij gesprekken met pelgrims
die graag een priester willen spreken of over expliciet religieuze onderwerpen willen praten. Hij zegt
daarover: "Ook dan is het is belangrijk om je in de persoonlijke situatie van iemand te verdiepen. Om
daarbij aan te sluiten. Als je gaat prediken, zonder te weten wat iemand zoekt of nodig heeft, zijn je
woorden als water op een steen. Het loopt erlangs, maar dringt er niet in door. Daarom moet je
beginnen bij het persoonlijke verhaal." Vervolgens probeert hij de vragen of ervaringen die pelgrims
met hem delen wel altijd ‘vanuit het Evangelie’ van raad te voorzien. Volgens pastoor Manuel kan dit
mensen tot andere inzichten kan brengen ten aanzien van hun geloof en levenskeuzes. Ter illustratie
haalt hij een kaartje tevoorschijn van een Hongaarse pelgrim met wie hij enkele jaren geleden
gesproken had over het belang van de doop. Hij had voor haar enkele bijbelteksten op een briefje
geschreven die over de doop gaan, zodat ze die tijdens haar pelgrimstocht kon overdenken. Anderhalf
jaar later kreeg hij het kaartje, met een uitnodiging om haar doop bij te wonen in Budapest.
De benedictinessen in León zijn zelf niet heel veel in en om de herberg te vinden. Het grootste deel
van de zusters is al erg op leeftijd en de gemeenschap heeft een contemplatief karakter. Ze wijden veel
tijd aan gebed en eenvoudig handwerk. De oude gastenzuster, zr. Ana María, maakt echter geregeld
een rondje door de herberg en de tuin, ogenschijnlijk om iets praktisch te regelen of wat af te stemmen
met een vrijwilliger, maar ook om aanspreekbaar te zijn voor pelgrims of om zelf een gesprekje met
mensen aan te gaan. ‘Zorg hebben voor de persoon’, noemt ze dat. Vragen hoe het gaat, of ze iets
nodig hebben, of ze erg moe zijn. “Ik probeer mensen ook een zekere ‘verinnerlijking’ te bieden, door
ze vragen te stellen. Ben je een pelgrim? Is de Camino voor jou een pelgrimstocht? Waar ga je heen en
waarom? Met wie ben je op weg?” Soms levert dit meteen hele mooie gesprekken op, maar ze denkt
dat vaak de echte antwoorden pas later komen. “Mensen gaan erop kauwen.” denkt ze, als de pelgrims
hun tocht vervolgen en terugdenken aan die vragen van die non in León. Het belangrijkste vindt ze het
om mensen aan het denken te zetten over de betekenis van hun tocht.
Zr. Carolina (Carrión) valt het op dat er tijdens de gesprekken met pelgrims veel tranen vloeien.
Mensen delen hele persoonlijke zorgen en verdriet met de zusters in de herberg. Ze schrijft dat
gegeven toe aan de bijzondere ervaring van een pelgrimstocht. Deze maakt dat mensen hun façades
afbreken en op een ander niveau contact met elkaar maken. “De Camino is een grote leermeester. De
ervaring van de eenzaamheid, je beperkingen, de natuur - waar we in onze grote steden zover van
verwijderd zijn - maken je gevoeliger. We hoeven ons niet steeds te verdedigen, laten onze muren
zakken. We hoeven op de Camino ook niemand voor te stellen. Thuis ben je dokter, bankier, of dakloos,
maar op de Camino ben je geen van die dingen. Je bent een pelgrim. Dat is een hele bevrijding.” Ook
antropologisch onderzoek naar pelgrimage wijst in die richting. Victor Turner stelt dat er tijdens
pelgrimage net als bij een rite de passage een vorm van liminaliteit ontstaat, een fase waarin het
individu gestript is van rollen en status uit het dagelijks leven, maar nog geen nieuwe rollen heeft
gekregen of aangenomen. In dit ‘tussenin’ blijkt een mens vervolgens heel kwetsbaar en ontvankelijk
voor transformatie (Turner 1967).
Voor zr. Carolina hebben de tranen van pelgrims iets heiligs. Ze noemt het ook wel ‘de wasmachine
van de ziel’. “Die tranen zijn een teken dat er heel diep in mensen iets gaande is, dat zich een proces
van verwerking of verandering voltrekt. Dat is [Gods] Geest. Het is heel bijzonder dat wij daar getuige
van mogen zijn”. Ook Nancy Frey constateert in haar boek Pilgrim Stories dat pelgrims herbergiers
uitzonderlijk makkelijk in vertrouwen nemen. De betrekkelijke anonimiteit en de wetenschap dat je
iemand maar één keer ontmoet scheppen volgens haar een veilige ruimte om persoonlijke kwesties te
bespreken (Frey 1998).
Buiten de gesprekjes die vaak terloops ontstaan spannen de religieuze herbergen zich ook in om
dialoog met en tussen pelgrims te organiseren. Pastoor Manuel nodigt pelgrims na de mis uit voor een
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groepsgesprek in het ‘oratorio’ (de gebedsruimte) van de herberg. In het gesprek vraagt hij naar
ervaringen die de pelgrims tijdens hun Camino hebben gehad; wat maakte dat ze de Camino wilden
lopen en wat het hen tot nu toe heeft gebracht. Hij geeft aan dat hij tijdens die gesprekken inzichten
aanreikt hoe pelgrims hun ervaringen of vragen vanuit een gelovig perspectief, vanuit de Bijbel, kunnen
bekijken. “Vanuit mijn rol geef ik bevestiging en verbind ik hun ervaring met het geloof.” Hij wil hen
niets opleggen, maar hen wel een perspectief aanreiken. Hij noemt dat ‘iluminación’, verlichten.
De augustinessen in Carrión organiseren elke middag een ontmoeting met muziek. In de welkomsthal
van hun herberg staan houten banken in een grote kring. Om 17:30 vullen deze zich met pelgrims.
Vaak zitten er ook pelgrims op krukjes, op de treden van de trap naar de slaapzalen of op de grond.
Laatkomers blijven staan, leunend tegen de deurposten of nemen plaats op de koude tegelvloer.
In veel pelgrimsgidsjes staan de zusters bekend als de ‘zingende zusters’ en die naam doen ze eer aan.
Ze beginnen de ontmoeting altijd met een opgewekt lied, begeleid op gitaar en trommels. De pelgrims,
vaak totaal verrast, kunnen de neiging niet onderdrukken om snel hun telefoons te pakken en het
‘optreden’ vast te leggen. Maar direct na het eerste nummer vragen de zusters de pelgrims om de
telefoons en camera’s weg te stoppen. De middag is bedoeld als een ontmoeting en ze willen iedereen
uitnodigen om het te beleven in plaats van vast te leggen en om te luisteren naar elkaars verhalen.
Vervolgens vragen ze de pelgrims om een voorstelronde te doen waarin ze vertellen over hun reden
om de Camino te lopen. In meer of minder detail vertellen de pelgrims over hun motieven, vaak met
heel persoonlijke verhalen. De zusters ontvangen elk verhaal voornamelijk met hun mimiek: een
bemoedigende glimlach, een begripvolle blik, een enkele traan of soms een bulderende lach. Zr.
Carolina zag ik vaak dankbaar knikken, alsof de pelgrim haar iets waardevols toevertrouwt. Het
commentaar of de reflectie op al deze verhalen volgt nadat de laatste pelgrims uitgesproken is en ook
de zusters zich kort hebben voorgesteld. “Vamos a cantar!” stelt één van de zusters opgewekt en er
worden stencils met liedteksten uitgedeeld zodat pelgrims mee kunnen zingen. Bij elk lied lichten de
zusters kort toe waar de tekst over gaat en hoe dat te verbinden is met de ervaringen van pelgrims. Ze
refereren daarbij vaak aan zaken die ze de pelgrims eerder die middag hebben horen vertellen. Veel
pelgrims zingen enthousiast mee, zelfs met minder bekende liederen. De sfeer is ontspannen, maar
ook betekenisvol en emotioneel geladen. De liederen gaan over herkenbare thema’s als dankbaarheid,
verandering, de pracht van de natuur, het gevoel dat je op een ander spoor wordt gezet, de zoektocht
naar je eigen weg. Het zijn gemengde liedjes, oude volksliedjes, maar ook popliederen en slechts een
enkel expliciet religieus lied. Toch krijgen veel liedjes met de uitleg van de zusters een religieuze lading
mee. Een tekst over verandering, waarin de liefde van de ik-persoon nooit verandert, komt in het licht
van Gods liefde te staan. Gods liefde is de constante in een leven en op een pelgrimstocht waar alles
altijd moet veranderen.
Dat het geen (meezing-) concert is, maar een muzikale ontmoeting blijkt als de zusters, na een aantal
liedjes het woord opnieuw aan de pelgrims geven. Nu is het hun beurt om een lied te delen. Dat mag
iets van het stencil zijn, maar liefst iets in de eigen taal, uit de eigen cultuur. Na enige aanmoediging
pakt een moedige pelgrim de gitaar aan en licht kort toe wat hij gaat inzetten. Hij roept wat
landgenoten op om mee te zingen. Meerdere pelgrims worden uitgenodigd iets van hun land ten
gehore te brengen. Fransen kiezen steevast een Frans lied dat op het stencil staat. Het is een oud
pelgrimslied [zie kader] dat vaak al voor vertrek ingestudeerd wordt. De Duitsers wordt gevraagd het
Alle Menschen werden Brüder van Beethoven te zingen. De zusters kennen er ook een Spaanse tekst
op. De Koreaanse pelgrims zijn vaak veel te bescheiden om zelf hun hand op te steken, maar ook hen
weten de zusters uit de tent te lokken. Van een bekend Koreaans kinderliedje kennen ze de eerste
regel en sommige zusters kennen de gitaarakkoorden om de schuchtere Koreanen te begeleiden.
Ultreia
Het lied Ultreia is een pelgrimslied waarvan het refrein dateert uit de middeleeuwen.
Daarin worden de woorden ‘Ultreia et Suseia’ herhaald. Een van de zusters licht toe wat
het refrein betekent: “Tegenwoordig begroeten pelgrims elkaar met ‘Buen Camino’, maar

- 33 -

in de middeleeuwen zei de ene pelgrim ‘Ultreia’, dat betekent zoiets als ‘voorwaarts’, een
aanmoediging om door te gaan. De ander antwoordde dan met ‘et Suseia’. Dat betekent
‘en opwaarts’, een herinnering dat onze pelgrimstocht ook altijd een weg naar boven, naar
God is.”
Naast de usual suspects zijn er vaak verrassingen: een verlegen Ierse jongen die opeens een tinnen
fluitje uit zijn buideltasje haalt; de jolige Spaanse grapjas die niet kan zingen, maar wel 3 goocheltrucs
demonstreert; een zwarte Franse man met Afrikaanse roots die een adembenemende spiritual inzet
die hij tijdens het lopen vaak zingt om zijn voorouders te eren die in slavernij zijn opgegroeid. Als de
verhalen en het muzikale enthousiasme vanuit de pelgrims een beetje op begint te raken (of het
tijdstip van de Mis nadert) sluiten de zusters af met een zelf-gecomponeerd lied6 waarin de tekst van
de Spaanse dichter León Felipe (1884 – 1968) klinkt: “Nadie fue ayer ni va hoy, ni irá mañana, hacia
Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un
camino virgen Dios.” De tekst staat in meerdere talen vertaald op het stencil afgedrukt. De
Nederlandse vertaling luidt: “Niemand ging gisteren, of gaat vandaag, of zal morgen gaan, tot God via
dezelfde weg die ik vandaag ga. Voor elke mens bewaart de zon een nieuwe lichtstraal en biedt God
een nieuw7 pad. Het is alsof de zuster hiermee de betekenis van een pelgrimstocht naar Santiago willen
samenvatten. We zijn allemaal op we naar God, maar ieder heeft een eigen weg te gaan.
Tijdens de muzikale ontmoeting lijkt een sterk groepsgevoel te ontstaan tussen de aanwezige pelgrims.
Dit kan worden verklaard door een proces dat volgens Victor Turner eigen is aan de liminele fase van
een rite de passage en dus ook optreedt tijdens pelgrimage: communitas. Communitas kan
omschreven worden als een sterk ervaren gemeenschapszin waarbij verschillen tussen mensen
(bijvoorbeeld op basis van sociale status of nationaliteit) zijn weggevallen en de gedeelde ervaring van
het pelgrimsbestaan een gevoel van verbondenheid opwekt (Turner 1969). De voorwaarde voor deze
gemeenschapzin worden gecreëerd door de omstandigheden van de pelgrimstocht. Ontmoetingen in
herbergen dragen bij aan dat proces.
Bij alle ontmoetingen en gesprekken, terloops of georganiseerd, speelt taal een belangrijke rol. Dat
realiseren ook de augustinessen in Carrión de los Condes zich. Elke zuster legt zich in haar
vormingsjaren daarom toe op het leren van ten minste één vreemde taal, vaak Engels, Frans of
Italiaans. De samenstelling van de groep zusters die de herberg runt, rouleert per maand, maar daarbij
wordt rekening gehouden met de talen die zij spreken. Over de jaren zijn er meerdere pelgrims uit
andere landen ingetreden in de gemeenschap, waardoor een pelgrim nu soms ook in het Duits,
Hongaars of Pools te woord gestaan kan worden. Zr. Carolina zegt zich gaandeweg gerealiseerd te
hebben dat haar medezusters zich ook meer op hun gemak voelen als ze meerdere talen spreken. Ze
durven zich daardoor meer aanspreekbaar op te stellen.
De zusters in León onderkennen ook het belang van verschillende talen. Er zijn echter maar weinig
zusters die een vreemde taal spreken. De jongere medezusters zijn daarop een uitzondering. Zo is zr.
Klara van oorsprong Tsjechisch. Ook zij leerde haar gemeenschap kennen tijdens een eigen
pelgrimstocht op de Camino. Zij spreekt goed Engels. Daarmee kan ze echter nog lang niet met
iedereen goed communiceren. Toch denkt ze: “Intuïtief begrijpen mensen de taal van gastvrijheid,
vriendelijkheid en zelfs de liturgie wel.” Met name de meer zintuiglijke aspecten van liturgie, zoals
ritueel en muziek, helpen om over taalgrenzen heen te communiceren.

Liturgie

De religieuze herbergen hechten veel waarde aan liturgie. Dagelijks worden de getijden gebeden en
de eucharistie gevierd. Het is in de eerste plaats een belangrijke herbronning van hun eigen geestelijk
6
7

https://www.youtube.com/watch?v=RCpbQrECchs
Letterlijk: maagdelijk

- 34 -

leven. Het voedt hun spiritualiteit, geeft tijd en rust om te bezinnen en plaatst alle andere
werkzaamheden in een aan God gewijd kader. Daarnaast vinden ze het belangrijk om pelgrims voor de
liturgie uit te nodigen en hen op die manier iets van hun spirituele leven te laten ervaren. “De liturgie
is de plek waar we uitdrukken wat er in ons omgaat, juist ook als we er zelf de woorden niet altijd voor
hebben. In de liturgie zoekt de mens de ontmoeting met God” aldus zr. Ana María (León).
Pelgrims kunnen bij de zusters in Carrión aansluiten bij de vespers in de namiddag. Wat daarbij opvalt
is de afwezigheid van enige vorm van toelichting of introductie. In tegenstelling tot de muzikale
ontmoeting waarin de zusters in dialoog gaan met de pelgrims is de aandacht in de kerk volledig op
het altaar gericht. Dat heeft enerzijds iets ontoegankelijks. Het is voor iemand die geen Spaans spreekt
en niet bekend is met de liturgie van het getijdengebed daardoor niet mogelijk om mee te doen aan
het gebed. Men blijft toeschouwer. Anderzijds ontslaat het de pelgrims van een actief mee moeten
doen en kan men, de blik van de zusters volgend, ook de eigen blik op het altaar laten rusten en in de
sfeer vertoeven die de gereciteerde of gezongen psalmverzen oproepen. De zusters besteden veel
aandacht aan de muzikale aspecten van de liturgie. Gezongen psalmen worden begeleid op een soort
van citer die een harpachtige klank voortbrengt. Ze beschouwen het als een lofzang voor God, maar
zijn zich ook bewust van het effect dat de muziek op de aanwezigen kan hebben. “Augustinus zei:
zingen is dubbel bidden. Muziek is het vehikel dat het hart dichter bij God brengt” (Zr. Carolina)
Een persoonlijke ervaring:
Toen ik zelf voor het eerst naar Santiago liep, bezocht ik alle missen en vieringen die maar op mijn
pad kwamen. Ik was geen doorsnee pelgrim. De meeste pelgrims gaven de voorkeur aan een koud
biertje op het terras. Maar voor mij was het een manier om mijn tocht ook telkens weer even aan
God te wijden. Om de spirituele dimensie niet uit het oog te verliezen. Dat ik aanvankelijk niets
begreep van de Mis in het Spaans deed daar niets aan af. De lichaamstaal van zowel de priester als
de gemeenschap spraken tot de verbeelding en ik had vanuit mijn studie theologie achtergrond al
enig idee van de betekenis van de liturgie. Los daarvan had ik met name behoefte om me even in
een context te begeven waar een religieuze werkelijkheid present werd gesteld. Ik laafde me als
het ware aan de religiositeit van anderen.
In León sluiten bij de vespers (met aansluitend eucharistie) vaak maar een handvol pelgrims aan. De
zusters begrijpen dat pelgrims rond die tijd het historische centrum en haar traditionele tapascultuur
willen verkennen. Wel vragen ze alle pelgrims om uiterlijk 21:00 uur bij de herberg terug te zijn. Zij
sluiten op dat tijdstip de toegangspoort van hun klooster en maken zich op voor de completen, het
laatste getijdengebed voor de ‘Grote Stilte’ van de nacht. Een groot deel van de pelgrims laat zich door
zr. Ana María overhalen om de completen bij te wonen en de groep verzamelt zich in een voorportaal
voor de kerk. Voor de viering worden de pelgrims kort toegesproken. Vervolgens worden boekjes
uitgedeeld waarin de teksten van de liturgie met vertaling in de meest voorkomende talen staan
afgedrukt. De liturgie wordt kort doorgenomen en enkele responsies en gezangen worden geoefend.
Daarna vraagt zr. Ana María om haar in stilte de kerk in te volgen. Ook hier is de aandacht van de
zusters op het altaar en de liturgie gericht, maar pelgrims hebben nu de handvatten gekregen om actief
te participeren.
Zr. Ana María benut het moment voor de completen om de pelgrims nog iets mee te geven en ze doet
dat door hen enkele vragen te stellen. “Zijn jullie pelgrims? Waar ga je heen? Waarom ga je daar
heen? En met welke verwachting ga je erheen?” Ze hoopt met die ogenschijnlijk eenvoudige vragen
‘grote vragen’ op te roepen en zo een verinnerlijking van de pelgrimstocht teweeg te brengen. Ik moet
daarbij denken aan iets wat zr. Carolina uit Carrión de los Condes zei: “de grote vragen leiden
uiteindelijk tot de vraag naar God”.
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Van alle vieringen wordt de mis, de eucharistieviering, het belangrijkst gevonden. Waar het
getijdengebed nog vaak gezien wordt als iets dat bijna uitsluitend door gewijde religieuzen wordt
beoefend, is het regelmatig bijwonen van de mis een religieuze plicht voor elke katholiek. Het belang
dat de zusters in Carrión de los Condes aan de eucharistie hechten is zo groot dat andere afspraken en
reisplannen erop worden afgestemd. Als een van de zuster verwacht niet bij de mis in de avond te
kunnen zijn, wordt er in de vroege ochtend aangesloten bij een mis in het nabijgelegen
clarissenklooster. Ook in de herberg is alles rond de mis gepland. De muzikale ontmoeting rond ruim
op tijd af en de gezamenlijke maaltijd vindt pas na de mis plaats, op een voor pelgrims vaak als heel
laat ervaren tijdstip.
Het uitzonderlijke belang van de mis draait om het sacrament van de communie, waarin brood en wijn
worden geconsacreerd en uitgereikt aan de gelovigen. Voor katholieke gemeenschappen geldt dit als
het heiligste moment van de dag. In het ritueel treedt de gelovige binnen in de ontmoeting (communio)
met Christus die zich in het sacrament schenkt. Het is deze communio, deze ontmoeting met Christus,
die de gelovige het liefst dagelijks maar toch zeker op wekelijkse basis zou moeten zoeken. Dit geldt
uiteraard ook voor de katholieke pelgrim. Pelgrims die praktiserend katholiek zijn zullen de behoefte
voelen om tijdens hun pelgrimstocht geregeld aan de eucharistie deel te nemen. De zusters in León
denken echter ook te zien dat katholieken die thuis weinig met hun geloof doen op de Camino de
eucharistie herontdekken als een betekenisvol ritueel om hun verbondenheid met God of hun
verlangen daarnaar uit te drukken. Om deze reden heeft de eucharistie ook voor het pastorale aanbod
van een religieuze herberg grote meerwaarde. Pelgrims die dat gewend zijn kunnen aan hun
vertrouwde rituelen deelnemen en pelgrims die het ontwend zijn kunnen in de liturgie iets
herontdekken dat van waarde is voor hun geestelijk leven.
In het nog vrij conservatieve Spanje kunnen niet-katholieken in de regel niet deelnemen aan de
communie. Dat zorgt bij voor de pastores wel voor een worsteling. Zij geloven dat men voor het
ontvangen van de communie katholiek moet zijn, maar ze realiseren zich dat daar ook een soort
liturgische ongastvrijheid vanuit gaat. Met name de zusters in Carrión de los Condes spannen zich
zowel in de herberg als op andere vlakken erg in voor oecumene. Het gaat hen aan het hart dat ze de
communie niet kunnen delen met bijvoorbeeld protestantse gelovigen.
Aan het eind van de mis wordt er over pelgrims een speciale pelgrimszegen uitgesproken. In Hospital
de Órbigo nodigt pastoor Manuel de pelgrims uit om naar voren te komen. “Ik zal jullie – in Zijn naam
– een zegen geven. En in deze zegen zegt God tegen jullie: Ik weet waarom je loopt. Ik weet wat je
nodig hebt. En Ik wil je helpen.” Tijdens de pelgrimszegen draagt de pastoor een bijzondere stola,
gemaakt door een pelgrim, een kunstenaar uit Hongarije. Op de stola is afbeelding te zien van een
pelgrim, omgeven door een groot hart. Dat hart, verduidelijkt pastoor Manuel, is het hart van God. “Je
bent dus als pelgrim in het hart van God, met heel je situatie, alles dat je meedraagt op dat moment.
God omhelst je.” En dat is ook wat pastoor Manuel vervolgens doet. Nadat hij een zegentekst heeft
uitgesproken omhelst hij één voor één elke pelgrim.
In Carrión de los Condes wordt de pelgrimszegen ook door de parochiepriester gegeven. Dit wordt
voorafgegaan door een kort woordje van een van de zusters. Ze toont de verzamelde pelgrims een
veelkleurige ster van papier, door de zusters zelf met de hand gekleurd en geknipt. Het is een klein
aandenken dat elke pelgrim zal ontvangen. Een ster, aldus de zuster, is een teken van hoop. Een
symbool dat de pelgrim eraan wil herinneren dat hij niet alleen is. Dat God over hem waakt en als licht
op hun pad is. Elke zuster geeft weer net andere woorden aan deze boodschap. Één versie, die me is
bijgebleven, vervolgde: “En zoals God licht is op onze weg, mogen wij ook licht zijn voor onze
medepelgrims, voor de mensen om ons heen. Zo vormen we samen, net als de sterren, een constellatie
van lichtjes.” Daarna spreekt de priester eerst een zegen over de hele groep uit om vervolgens één
voor één de pelgrims naar voren te laten komen en een kruisteken op hun voorhoofd te maken. De
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zusters begeleiden dit ritueel met een gezongen zegen die herhaald wordt tot de laatste pelgrim is
geweest. Één van de zusters overhandigt de pelgrim tot slot een ster als aandenken voor onderweg.
Wat opvalt is dat in tegenstelling tot andere delen van de liturgie de pelgrimszegen veel vrijer wordt
ingevuld. In Carrión wordt eerst geïnventariseerd uit welke landen de pelgrims komen en geeft de
zuster een toelichting op het ritueel en de papieren ster. In Hospital de Órbigo deelt pastoor Manuel
een korte boodschap aan de hand van zijn stola en omhelst elke pelgrim. Meer dan in andere delen
van de liturgie is de aandacht gericht op de pelgrim en kan de pelgrim actief participeren. Bij dit ritueel
hoeft bovendien geen onderscheid gemaakt te worden tussen katholieken en niet-katholieken.

Identiteit

Het vierde en laatste aspect dat kenmerkend is voor de pastorale zorg in de religieuze herbergen is de
religieuze identiteit die expliciet of impliciet uitgedragen wordt. Daarmee doel ik op heel tastbare
zaken zoals de religieuze kleding die de zusters dragen en bijvoorbeeld de boeken, beelden en iconen
die in de herberg te vinden zijn. Het zit ook in kleine handelingen, zoals het uitspreken van een gebed
voor de gezamenlijke maaltijd. Ook het feit dat de dagelijkse routine en activiteiten in de herberg zijn
afgestemd op gebedstijden en de eucharistie is voor pelgrims een signaal dat religie binnen deze
herbergen een rol van betekenis heeft.
De zusters in León en Carrión de los Condes dragen een habijt en zijn daarmee direct herkenbaar als
religieuzen. Ze zijn zich ervan bewust dat een habijt ook afstand kan creëren. In hun orde dragen
zusters in principe zwarte habijten. Vanwege de hete zomers in Spanje droeg deze gemeenschap in de
warmste maanden vaak een lichtgekleurd habijt. Het gevolg was dat pelgrims hen makkelijker leken
aan te spreken. Ze hebben daarop besloten om in Carrión altijd het lichte habijt te dragen en inmiddels
dragen ze ook in Avila en in zustergemeenschappen in Peru en Italië het lichte habijt.
Op hun habijt dragen de zusters een ketting met het symbool van hun congregatie: een houten kruis
met een gat in de vorm van een hart in het midden. Het symbool is ook op andere plekken in de herberg
terug te vinden. Vrijwilligers in Carrión dragen eenzelfde houten kruis in een iets kleinere uitvoering
als teken van verbondenheid met de gemeenschap. Vrijwilligers worden op die manier opgenomen in
de identiteit van de herberg en dragen die identiteit mede uit. Dit wordt versterkt doordat de
vrijwilligers in de regel ook deelnemen aan het getijdengebed en actief betrokken zijn bij de liturgie
van de Eucharistie en de pelgrimszegen. Vrijwilligers wordt bijvoorbeeld gevraagd één van de
Bijbellezingen voor te dragen of de voorbeden uit te spreken. Voor pelgrims is dat een zichtbaar teken
dat ze de christelijke identiteit van de herberg onderschrijven. Zr. Carolina denkt dat dat heel belangrijk
is, omdat pelgrims zich mogelijk makkelijker identificeren met de vrijwilligers dan met een non in een
habijt. De augustinessen besteden daarom bij hun vrijwilligers bewust aandacht aan de christelijke
identiteit van hun werk. Gedurende de week reserveren ze tijd om vrijwilligers ‘formación’ (vorming)
te geven. Daarin wordt aan de hand van Bijbelverhalen of theologische artikelen gereflecteerd op het
werk in de herberg en de rol van vrijwilligers daarin. Die rol zien de zusters voornamelijk op het vlak
van het voorleven van een religieuze levensinstelling. “Niet door het uit te leggen, maar door het zelf
te doen.” Ook sluiten ze de dag met de pelgrims af in de huiskapel van de zusters. Daarin wordt
teruggekeken op de dag en gebeden voor intenties van de vrijwilligers en voor de pelgrims met wie ze
gesproken hebben.
Ook de benedictinessen in León onderschrijven het belang van een duidelijk herkenbare christelijke
identiteit. Zr. Ernestina denkt echter dat de christelijke identiteit niet door alle vrijwilligers mee
uitgedragen wordt. Onder hun vrijwilligers zijn er ook veel die niet geloven. Hoewel ze hun hulp zeer
op prijs stelt, betreurt ze dat deze vrijwilligers hun geloof en spiritualiteit niet delen. Het zou in haar
optiek de herkenbare religieuze identiteit van de herberg ten goede komen als al haar
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vertegenwoordigers, dus ook de verschillende vrijwilligers, van een christelijk geloof zouden getuigen
door deel te nemen aan de liturgie en met pelgrims over hun geloof te praten. In de praktijk van León
gebeurt dat echter maar weinig. Ze hebben – in navolging van de zusters in Carrión – geprobeerd om
vrijwilligers een vorm van formación te bieden, maar merkten dat veel vrijwilligers daar niet voor te
motiveren waren.
In Hospital de Órbigo is de religieuze identiteit in mijn optiek het minst herkenbaar. Pastoor Manuel
draagt geen priesterboord, alleen een klein kruis op zijn revers. In gesprek met pelgrims moet hij zich
geregeld voorstellen en dan vertelt hij dat hij priester is. In de herberg zijn ook niet veel symbolen
terug te vinden. Wel draagt de herberg de naam van een katholieke priester, maar de naam Karl Leisner
is vermoedelijk bij veel pelgrims onbekend. Pastoor Manuel investeert ook veel tijd en energie in de
vorming van zijn vrijwilligers, van wie het merendeel uit Hongarije komt. Zo organiseert hij jaarlijks een
voorbereidingsweekend in Budapest waarin hij de het religieuze karakter van de herberg benadrukt.

III. Analyse: Rode draad in pastoraat op de Camino
Ik heb de dagelijkse praktijk bij drie religieuze herbergen op de Camino beschreven. Dit geeft een beeld
van wat de pelgrim ten deel valt bij een bezoek aan een van deze herbergen. In het volgende deel zal
ik nader ingaan op de ideeën en overtuigingen achter het werk in de herberg. Een theoretisch model
dat zich hier uitstekend voor leent trof ik aan bij Corja Menken-Bekius. In Reflecteren kan je leren
(2007) onderscheidt Menken-Bekius de volgende vier niveaus voor de reflectie op pastoraal handelen:
Niveau 1: Praktijksituatie
Als eerste onderscheidt ze het niveau van het concrete handelingen van een pastor. Hoe krijgen
activiteiten concreet vorm? Wat doen en zeggen pastores concreet in pastorale contacten.
Niveau 2: Praktijktheorie
Achter de concrete handelingen gaan ideeën schuil. De praktijktheoretische ideeën gaan over
methoden en technieken, functies, doelen en strategieën binnen het pastorale contact. Wat is het
beoogde effect of de beoogde werking van het pastorale handelen? Op welke manier kan daar door
de pastor naartoe worden gewerkt of aan bijgedragen?
Niveau 3: Pastoraal-theologische visie
Een praktijktheorie wordt op haar beurt mede bepaald door een pastoraal-theologische visie. Dat zijn
de theologische ideeën waar het pastorale handelen in is gefundeerd en mee wordt gelegitimeerd. Op
dit niveau plaatst Menken-Bekius zaken als mensbeeld, godsbeeld, de betekenis van heilige geschriften
en traditie, de rol van de kerk in de verhouding tussen God en wereld. Ook wordt op dit niveau de
vraag gesteld waartoe pastoraal handelen dient in het perspectief van God en mens?
Niveau 4: Wetenschapstheoretisch niveau
Tot slot onderscheidt Menken-Bekius nog een wetenschapstheoretisch niveau. Dit betreft als het ware
de metareflectie óp de reflectie. Het stelt de vraag naar het wetenschappelijk paradigma dat achter de
reflectie schuilgaat. Hoe komen theorieën en hypothesen tot stand? En wat zegt dat over de
geldigheid? Aangezien mijn onderzoeksvraag zich met name richt op de primaire reflectie, zal ik dit
niveau op deze plek buiten beschouwing laten. Wel zal ik in de discussie in hoofdstuk 4, waarin ik
reflecteer op mijn onderzoek, op dit punt terugkomen.
In de komende paragrafen zal ik dus op drie niveaus op de pastorale praktijk in de religieuze herbergen
reflecteren. Aanvankelijk was ik geneigd om daarin de volgorde van Menken-Bekius aan te houden en
te beginnen bij de praktijksituatie, de concrete handelingen. Gaandeweg merkte ik dat het juist het
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niveau van de pastoraal-theologische visie was dat mij in staat stelt om de praktijktheorie en de
concrete activiteiten beter te begrijpen en plaatsen vanuit het perspectief van de bij de herbergen
betrokken priesters, religieuzen en - in navolging van hen - de vrijwilligers. Ik draai daarom de volgorde
om en zal vanuit het pastoraal-theologisch niveau naar de praktijksituatie toewerken.

Pastoraal-theologische visie

Uitspraken of overtuigingen op pastoraal-theologisch niveau worden niet altijd even expliciet gemaakt
in de dagelijkse praktijk. Ze bevinden zich vaak onder de oppervlakte van opmerkingen en gesprekken
over het werk in de herberg. Tijdens mijn onderzoek ondervond ik dat deze laag wel ter sprake kwam
tijdens bijeenkomsten van het netwerk dat de religieuze herbergen met elkaar gevormd hebben.
De religieuze herbergen op de Camino hebben zich verenigd in een netwerk onder de naam Acogida
Cristiana en el Camino (ACC). Vanuit dit netwerk worden lezingen, vrijwilligersbijeenkomsten en
conferenties georganiseerd waarin wordt nagedacht over de rol van de kerk op de Camino. Theologen
wordt gevraagd op die rol te reflecteren en afgevaardigden van herbergen reageren daarop vanuit hun
praktijk en persoonlijke overtuiging. Ook de bisschoppen langs de Camino mengen zich in het debat
door het publiceren van pastorale brieven waarin ze hun zienswijze uiteenzetten. De zusters van
Carrión de los Condes en León stonden aan de wieg van het ACC-netwerk en hebben jarenlang een
belangrijke rol gespeeld bij de inhoudelijke vormgeving van de bijeenkomsten. Verschillende
theologisch geschoolde zusters hebben ook elders in lezingen en artikelen hun ideeën uiteengezet. Dit
alles vormt gezamenlijk een pastoraal-theologisch discours. Ik bespreek kort de thema’s die het meest
terugkomen.
Kerk is ‘geroepen’ tot geloofsverkondiging op de Camino
Een centraal begrip bij de bijeenkomsten van de ACC is nieuwe evangelisatie. Er gaat zelden een
bijeenkomst voorbij zonder dat dit onderwerp aan bod komt. De term duidt op de roeping van de kerk
om onder volken waar het christelijk geloof langzaam verdwijnt (secularisatie) en onder mensen die
het geloof niet meer diepgaand beleven (cultuur-katholicisme) opnieuw het geloof te verkondigen
(Pérez Lopéz 2013). De Camino wordt gezien als een geprivilegieerde omgeving voor
geloofsverkondiging, omdat er door de pastores contact kan worden gelegd met mensen die de kerk
nergens anders ontmoet en de Camino mensen ontvankelijk maakt voor nieuwe inzichten (Blazquez
Casado 2015). Dit laatste sluit aan bij inzichten vanuit antropologisch onderzoek (Turner en Turner
1978, Frey 1998).
De pelgrim als de Verloren Zoon
Ik stelde al vast dat er ook onder pelgrims sprake is van vergaande pluralisering en secularisering.
Vanuit gelovig perspectief betekent dit dat veel mensen van God zijn vervreemd en verwijderd geraakt.
Men ziet het als de taak van de kerk en daarmee van de pastores op de Camino om pelgrims te helpen
de weg terug te maken, zoals de zoon in het Lucasevangelie terugging naar zijn vader. Deze ‘weg terug’
is een proces van geloofsontwikkeling en vergt een vorm van geestelijke begeleiding (Prado González
Heras en Blazquez Casado 2012).
Geloofsontwikkeling vergt ‘ontmoeting met God’
Er wordt in verscheidene lezingen gesproken over de noodzaak van een ‘ontmoeting met God’ in het
proces van geloofsontwikkeling (bv. Pérez Lopéz 2013, Barrio Barrio 2013 en Brincard 2013). Dit
veronderstelt een pastoraat dat gericht is op het verkondigen van een persoonlijk godsbeeld en het
verlangen naar de ontmoeting met God moeten opwekken. God laat zich ervaren in de stilte, in de
liturgie, in het Woord en in broederschap (Brincard 2013). Het is daarom de taak van de pastores op
de Camino om deze voorwaarden te creëren.
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Gastheren en -vrouwen zijn voor pelgrims het ‘vriendelijke gezicht van God’
Een breed gedeelde overtuiging is dat God werkt door mensen heen. Gastvrijheid en de persoonlijke
aandacht voor pelgrims maakt de herbergiers/pastores tot gezicht van God. Pelgrims kunnen via die
weg iets van God ervaren.
Samenvattend merk ik op dat er veel nadruk ligt op de geloofsweg (of een weg tot geloof) die de
pelgrim moet afleggen. Deze weg moet gepaard gaan met en leiden tot een ontmoeting met God –
een God die te ervaren is - en de pastor heeft hierin een begeleidende en bemiddelende rol. Ik zie
hierin veel raakvlakken met mystagogie. Mystagogie is het proces van inwijding in het geloof en
begeleiding op de persoonlijke geloofsweg. Een geloofsleerling (myste) wordt ingewijd in de
geloofsgeheimen (mysterie). Daarbij gaat het niet om informatieoverdracht of kennis over de
geloofsleer (Waaijman 2000). Mystagogie moet leiden tot ervaringskennis van God (de Jong-Campen
2009). Of in de woorden van de katholiek theoloog Karl Rahner: “De Kerk zou bij al haar handelen een
mystagoge moeten zijn, die de mens ertoe brengt, in zijn binnenste God te ervaren.” (geciteerd in de
Jong-Campen p. 59). Hierin herken ik de hierboven geschetste notie dat geloofsontwikkeling een soort
ontmoeting met God vergt en pastores op de Camino hier voorwaardenscheppend in kunnen zijn.
Kees Waaijman omschrijft mystagogie – zich baserend op Rahner - alsvolgt: “Mystagogie ontgrenst het
menselijk bestaan tot een wachtend openstaan voor het godsgeheim (mustèron), voert binnen (agein)
in Gods genadige Zelfmededeling en doet iemands unieke roeping verstaan”(2000, p. 858). Mystagogie
moet de mens helpen zich open te stellen voor het godsgeheim. Graag breng ik hier de titel van de
lezing van de plebaan van Santiago in herinnering: “Wek de ontvankelijkheid voor het transcendente”.
Ook hierin is een mystagogisch motief te herkennen. Mensen helpen of aanmoedigen om zich open te
stellen voor het heilige of een ervaring van het transcendente op hun pelgrimstocht is de rol van een
mystagoog. Ik stel vast dat de pastoraal-theologische visie van de ACC-leden (waaronder de mensen
die werkzaam zijn in de door mij bestudeerde herbergen) in opzet een mystagogisch karakter heeft.

Praktijktheoretische overwegingen

Na bovenstaande analyse dat de pastoraal-theologische visie een mystagogisch karakter heeft wil ik
nagaan of vanuit deze typering ook de praktijktheoretische overwegingen van de pastores te plaatsen
zijn. Praktijktheorie betreft de vraag hoe de pastorale handelingen (zouden moeten) werken. Welke
doelen streeft men na en met welke strategieën? Hoe denkt men dat handelen van de pastor bijdraagt
aan – in dit geval – de geloofsontwikkeling van pelgrims en het wekken van ontvankelijkheid voor het
transcendente? Zouden we ook kunnen spreken van een mystagogische praktijktheorie?
In haar dissertatie over mystagogie omschrijft Annemieke de Jong - van Campen (2009) hoe het proces
van mystagogie verloopt. In een mystagogisch proces zijn volgens haar drie stappen te onderscheiden:
de mystagoog reikt de geloofsleerling een religieuze werkelijkheidsvisie aan, vervolgens wekt (of
faciliteert) de mystagoog spirituele ervaring en tenslotte helpt de mystagoog de spirituele ervaring te
duiden. Als het pastoraat op de Camino mystagogisch van aard zou zijn, zou dat allereerst
veronderstellen dat de pastores in het contact met pelgrims een christelijke interpretatie van de
werkelijkheid willen aanreiken. Een uitspraak van zr. Carolina (Carrión de los Condes) getuigt hiervan.
Zij zegt: “Pelgrims lopen met grote vragen, universeel menselijke vragen. Vaak lijken dit geen religieuze
vragen. Dat komt met name omdat mensen de religieuze taal missen om op hun leven te reflecteren.
De uitdaging is om deze vragen om te buigen in een religieuze zoektocht. [….] We moeten contact
leggen met de grote vragen die mensen in zich dragen en proberen om deze vanuit een duidelijke
christelijke identiteit te belichten.” Pastoor Manuel betoogt iets vergelijkbaars. In gesprek met
pelgrims luistert hij naar het verhaal of de vraag van de persoon tegenover hem, om hier vervolgens
vanuit Bijbelse verhalen en inzichten op te reflecteren en duiding aan te geven. Zr. Ana Maria in León
reikt pelgrims voornamelijk vragen aan, maar de vragen (Ben je een pelgrim, waar loop je naartoe,
waarom loop je?) hebben wat van retorische vragen weg. Het is alsof ze er ook een boodschap mee
afgeeft. Ze wil mensen aan het denken zetten over de betekenis van hun pelgrimage en reikt hen
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impliciet een christelijke duiding van hun tocht aan. Ze werpt die vragen op voorafgaande aan de
completen en stelt: “Als je ze vragen stelt, ’waarom loop je?’, gaan ze meer open de kerk in”. Elk op
hun eigen wijze reiken de pastores pelgrims een christelijke interpretatie van de werkelijkheid aan.
Ook minder expliciet dragen de pastores hun wereldbeeld uit. Bijvoorbeeld door de keuze van de
zusters voor het religieuze leven, iets dat direct zichtbaar is door het habijt dat ze dragen.
De Jong - van Campen stelt dat de mystagoog in de tweede stap de juiste randvoorwaarden creëert
waarin spirituele ervaringen kunnen worden opgedaan. Een van de manieren waarop een christelijke
mystagoog dat volgens haar doet is via de liturgie (2009). Liturgie helpt mensen door taal en
handelingen om zich open te stellen voor de religieuze werkelijkheid. Tijdens mijn eigen Camino was
dat wat ik zocht als ik onderweg een mis bijwoonde [zie blz 35]. Liturgie kan op zichzelf als een vorm
van mystagogie worden beschouwd: ze wil invoeren in het mysterie van het geloof en een weg openen
“waarlangs mensen tot God komen en God tot mensen nadert” (Vonkeman 2003, webpagina). In het
pastoraal-theologisch discours is veel aandacht voor het belang van liturgie. Met name de eucharistie
wordt gezien als plek waar een mens God kan ontmoeten. In de herbergen heeft de liturgie dan ook
een centrale plek in het dagprogramma.
In de gesprekken met de pastores op de Camino kwam ook naar voren dat in het contact met pastores
en vrijwilligers een spirituele ervaring kan ontstaan. Niet zelden vergelijken pelgrims die liefdevolle
zorgzame herbergiers als ‘engelen’ op hun weg, zeker als deze hen door een moeilijke fase in de tocht
heen helpen. In dit licht beluister ik ook de uitspraak van zr. Carolina dat pastores “pelgrims zo
tegemoet treden dat zij hen het ‘vriendelijke gezicht van God’ laten zien.” Mensen kunnen dermate
geraakt worden in het contact met de pastores dat ze het als spirituele ontmoetingen duiden. Deze
zienswijze sluit aan bij wat De Jong – van Campen stelt over de rol van de mystagoog bij het wekken
van spirituele ervaring:
“Als een mystagoog […] de God uit de christelijke traditie symboliseert, dan straalt deze iets uit en wekt
hij iets op van goddelijke barmhartigheid en liefde. De mystagoog als symbool van God heeft overigens
alleen een heilzame werking als zijn handelen, houding en ‘zijn’ oorspronkelijk zijn. Toch gaat het bij een
mystagoog niet alleen om authenticiteit. Veel meer gaat het erom dat ook de mystagoog zelf een
‘venster op het Onuitsprekelijke, op het Geheim’ is. De mystagoog dient als symbool van God
transparant te worden naar wie hij tegenwoordig stelt. Hij dient een ‘levende heenwijzing’ (term van
Nouwen) te zijn. Dit kan alleen wanneer het liturgisch handelen niet alleen bedoeld is om nieuwe
spirituele ervaring te wekken, maar wanneer het tevens een uitdrukking is van reeds opgedane ervaring.
Transparantie naar God ontstaat alleen wanneer de mystagoog een levend geloof heeft in de verborgen
Aanwezige” (2009, p.90).

De Jong – van Campen bespreekt hier weliswaar de rol van de mystagoog in de liturgie maar dit beeld
van de mystagoog als ‘venster op het Onuitsprekelijke’ kan mijns inziens eveneens opgaan voor het
contact met pelgrims buiten de liturgie.
Aanvullend benoemen de pastores dat er tijdens het lopen van de pelgrimsroute tal van mogelijkheden
zijn om spirituele ervaringen op te doen. De stilte; de tijd voor contemplatie; de natuur of bijzondere
ontmoetingen kunnen allemaal ertoe bijdragen dat ze iets ervaren dat het eigen bestaan en de direct
waarneembare werkelijkheid overstijgt, transcendeert. Een mystieke of spirituele ervaring kan dus
goed tijdens de wandeletappe plaatsvinden en daarmee onderdeel uitmaken van een mystagogisch
proces.
Ik stel vast dat bij de pastores op de camino ook aandacht is voor het opdoen van spirituele ervaring.
De pelgrimstocht biedt hier zelf al de mogelijkheden toe, maar pastors dragen hieraan bij door
pelgrims uit te nodigen voor de liturgie en hen in hun eigen mens-zijn en bejegening het ‘vriendelijke
gezicht van God’ te tonen en zo God present te stellen. De derde stap in het mystagogisch proces
vraagt om het duiden van spirituele ervaring. Ik zou ook hier willen verwijzen naar de gesprekken die
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de pastores met pelgrims voeren. Het is lastig om hier een heel precies onderscheid te maken tussen
momenten in het pastorale handelen waarin een religieuze werkelijkheidsvisie wordt aangereikt en
momenten waarop spirituele ervaring religieus geduid wordt. Beide hebben namelijk een
paradigmaverschuiving op het oog in de richting van een religieuze interpretatie van het eigen bestaan
en de werkelijkheid. Het verschil zit hem in de tussenliggende spirituele ervaring. Als een pelgrim een
dergelijke ervaring heeft gehad en deze deelt, zal daar door de pastores over gesproken worden vanuit
een religieus paradigma. Dit bevestigt het spirituele karakter van de ervaring en voorziet deze van
nadere duiding. Een voorbeeld hiervan heb ik zelf ervaren met zr. Carolina uit Carrión de los Condes
[zie kader]. Zr Ernestina (León) herkent deze rol ook in haar contact met pelgrims: “Mensen komen
naar ons met de verwachting dat wij iets meer ervaring hebben. Dat wij ze kunnen helpen omdat we
al een paar stappen verder zijn. Meer dan dat is er niet. Ze vragen om wijsheid. Niet om wijsheid van
het hoofd, maar levenswijsheid. Wijsheid gebaseerd op spirituele levenservaring.”
Persoonlijke ervaring:
Op advies van zr. Carolina heb ik het boek Monniken in de Stad gelezen van de Communité de
Jérusalem in Parijs. Het boek bevat hun levensregel waarin hun spiritualiteit wordt
beschreven. De lezer wordt er direct in aangesproken en krijgt gedetailleerde aanwijzingen
voor een mystiek-spirituele levenswijze. Tijdens het lezen merk ik dat ik compleet
gebiologeerd ben door de levenswijze die erin geschetst wordt. Ik deel mijn ervaring per mail
met zr. Carolina. Ik geef aan dat het boek me diep raakt en dat het een sterk verlangen in mij
opwekt alsof iets in mij ‘Ja, dit wil ik’ wil antwoorden. Ik herinner me dat zr. Carolina direct
antwoordde: “Ik herken precies wat je met me deelt. Mij overkwam hetzelfde toen ik dit boek
las. Ik zei in mijn binnenste: ‘ja, ik wil me volledig toewijden aan deze God van Liefde!’ Geniet
van deze aanraking van de Geest en probeer in het leven dat je nu leidt kleine stapjes te
nemen in antwoord op deze ervaring. […]” (mail, 12 maart 2014). Iets wat ik zelf nog maar
moeilijk kon plaatsen werd door zr. Carolina gezien als een ‘aanraking van de Geest’. Op die
manier gaf ze nadrukkelijk een spirituele duiding aan mijn ervaring.

Ik concludeer dat de strategieën van de pastores in de religieuze herbergen getypeerd kunnen worden
als een mystagogische praktijktheorie. Bij bovenstaande vergelijking moet ik echter wel een
kanttekening plaatsen. De Jong – van Campen spreekt van een mystagogisch proces. Mystagogie is een
proces dat vaak over langere tijd begeleiding van een mystagoog vraagt totdat de myste uiteindelijk
haar eigen mystagoog wordt (2009). De context van een pelgrimstocht brengt echter met zich mee dat
pelgrims steeds op doortocht zijn en slechts een middag en avond in een herberg vertoeven. Pastores
op de Camino zullen hierdoor in principe zelden een volledige cyclus van een mystagogisch proces van
pelgrims meemaken. Wel kunnen ze als mystagoog fungeren in de fase waarin de pelgrim zich bevindt.
Voor de een zullen ze voor het eerst of opnieuw een religieuze werkelijkheidsvisie aanreiken, voor de
ander faciliteren ze een spirituele ervaring of helpen ze deze religieus te duiden of bevestigen. Dit
beaamt ook zr. Ernestina: “Het enige dat wij kunnen doen is zaaien, het is God die vrucht geeft. Maar
soms hoor je van mensen die de Camino opnieuw doen dat hun ontmoeting met een van de zusters
een keerpunt op hun weg was” (interview 13 oktober 2017, León). De pastores kunnen een belangrijke
schakel vervullen in een mystagogisch proces, maar het hangt van de rest van de pelgrimstocht af
welke vruchten dat oplevert. Hoewel ze als herbergen onderling een netwerk vormen, vindt er in de
regel geen contact plaats over individuele pelgrims. Het netwerk wordt dus niet benut voor een vorm
van overdracht tussen pastores. Wel worden geïnteresseerde pelgrims gewezen op het andere
herbergen uit het netwerk waar ook een pastoraal aanbod te vinden is.
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Pastorale praktijk

Na de pastoraal-theologische beschouwing en de praktijktheorie ben ik terug bij de praktijksituatie,
ofwel het concrete handelen van de pastores. Ik heb dit handelen in het tweede deel van dit hoofdstuk
reedsnuitvoerig besproken. In de nu voorliggende analyse stel ik me met name de vraag hoe deze
handelingen zich verhouden tot de mystagogische pastoraal-theologische visie en praktijktheorie. Zijn
de concrete handelingen te verklaren vanuit dit kader?
Om dat te onderzoeken heb ik het pastorale handelen zoals ik dat in deel twee heb beschreven
vergeleken met het mystagogisch proces zoals het geschetst wordt door de Jong – van Campen (2009).
Ik denk dat elk van de door haar genoemde stappen terug te vinden is in het concrete handelen van
de pastores. Schematisch zouden we het pastorale aanbod op de volgende manier kunnen verbinden
met de stappen van een mystagogisch proces:
Aanreiken religieuze werkelijkheidsvisie

Identiteit
Dialoog

Wekken van spirituele ervaring

Liturgie
Pastor als ‘gezicht van God’

Duiden van spirituele ervaring

Dialoog

Het aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie begint in feite met de eigen religieuze identiteit
die uitgedragen wordt binnen de herberg. Deze is impliciet af te leiden uit de religieuze kleding en
symbolen. In terloopse gesprekken of georganiseerde ontmoetingen wordt de religieuze
werkelijkheidsvisie van de pastores expliciet gemaakt. Ze spreken openlijk over hun geloof en spirituele
leven en nodigen de pelgrim uit om daar kennis mee te maken. De geboden gastvrijheid maakt dat
pelgrims hun gastheren en vrouwen met grote openheid tegemoet treden. De pelgrimstocht, de
ervaring van liminaliteit, heeft hen bovendien ontvankelijk gemaakt voor nieuwe inzichten en
perspectieven (Turner 1967, Frey 1998, interview zr. Carolina 3 mei 2013, Carrión).
Ik besprak al hoe de pastores de liturgie – en met name de eucharistie - als ontmoetingsplaats met
God zien. De zusters in Carrión de los Condes proberen er o.a. door muziek toe bij te dragen dat
mensen zich uitgetild voelen boven het alledaagse. Wat mij opviel aan de liturgie op de Camino is dat
zij nauwelijks wordt uitgelegd en niet wordt afgestemd op de pelgrim. Men viert zoals met altijd viert
en de pelgrim kan van dit ‘heilige spel’ (Guardini, 1922) getuige zijn en zich mee laten nemen. Dit kan
het gevoel dat men getuige is van een mysterie, van iets dat men niet helemaal kan bevatten,
versterken. Ik besprak ook dat de pelgrimszegen als ritueel juist weer vrijer werd ingevuld. Ook is de
aandacht daarbij meer op de pelgrims gericht. Ze worden persoonlijk aangesproken en gezegend.
Pastoor Manuel zei het mooi. Hij spreekt namens God een zegen en geeft hen ook namens God een
omarming.
De derde stap is het duiden en daarmee ook bevestigen van de spirituele ervaring. Hier is ruimte voor
in persoonlijke gesprekken met pastores. Een uitnodiging en aanzet daartoe wordt ook gegeven in de
georganiseerde groepsbijeenkomsten. In Carrión de los Condes zag ik hoe tijdens de muzikale
ontmoeting telkens de verbinding werd gelegd tussen de ervaringen van pelgrims en een christelijk
duiding van een lied. Pastoor Manuel draagt in persoonlijke gesprekken en tijdens het groepsgesprek
Bijbelse inzichten aan om de vragen en ervaringen van pelgrims ‘vanuit het Evangelie’ te verhelderen.
Ook vraagt hij naar bijzondere ervaringen op de Camino, waarbij pelgrims soms zelf al een religieuze
duiding voorstellen. In dat geval ziet de pastoor het als zijn taak om deze duiding te bevestigen of van
nadere religieuze duiding te voorzien.
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Ik concludeer dat ook het concrete handelen van de pastores in de herbergen te typeren valt als
mystagogie. Het is daarbij goed om voor de geest te houden dat ze zich sterk geroepen voelen om
mensen met een zekere afstand tot het geloof te bereiken. Ze beschouwen hun werk als een aanzet
tot een proces van geloofsontwikkeling en realiseren zich dat hun bijdrage daaraan voornamelijk zit in
het wekken van de ontvankelijkheid voor het transcendente en het bemoedigen en inspireren van de
godzoeker op de geloofsweg.

IV. Vergelijking met pastorale benaderingen
In mijn theoretisch hoofdstuk heb ik een overzicht opgenomen van verschillende stromingen en
benaderingen van pastoraat. In deze paragraaf wil ik proberen om de pastorale zorg op de Camino te
plaatsen binnen dit veld van benaderingen. Ik volg daarbij de indeling die Ruard Ganzevoort gebruikt
in Zorg voor het verhaal (2007). Achtereenvolgens vergelijk ik kerygmatisch, therapeutisch,
hermeneutisch en evenmenselijk pastoraat met de pastorale zorg die ik op de Camino heb
geobserveerd en die ik hierboven beschreven en geanalyseerd heb.

Vergelijking met kerygmatisch pastoraat

Kerygma is het Griekse woord voor boodschap of verkondiging. In kerygmatisch pastoraat staat de
verkondiging aan het individu centraal. De mens wordt binnen deze stroming gezien al een zondaar
die slechts door Gods genade gered kan worden. Het doel van kerygmatisch pastoraat is om het
individu van die boodschap te doordringen.
Pastorale zorg op de Camino heeft verkondigende trekken. Zoals uit mijn beschrijving en analyse blijkt
is het de pastores er om te doen om pelgrims ontvankelijk te maken voor het christelijk geloof. Ze
dragen een herkenbaar religieuze boodschap uit. Deze boodschap is echter niet gebaseerd op
dialectische theologie waaruit kerymatisch pastoraat is voortgekomen en waarin de grote
tegenstelling tussen God en mens zou maken dat God in principe niet te kennen is buiten de Bijbelse
openbaring. In tegendeel, de pastorale zorg op de Camino is juist erg gericht op spirituele ervaring, op
God die tot mensen spreekt in de stilte, in liturgie, in gastvrijheid en in de natuur. Daarmee
onderscheidt het zich van de kerygmatische stroming.
Onder de kerygmatische stroming wordt ook de katholieke pendant van sacramenteel pastoraat
gerekend. Niet zozeer de verkondiging van het Woord als wel het bedienen van de sacramenten
bemiddelen voor de gelovige het heil. Op de Camino zien we dat met name het sacrament van de
Eucharistie een centrale rol vervult. Ook is het mogelijk voor pelgrims om te biechten, het sacrament
van de Verzoening. Hoewel deze sacramenten beschikbaar zijn en als uiterst belangrijk worden geacht,
veronderstellen de pastores dat veel pelgrims een weg van geloofsontwikkeling nodig hebben voor
deze sacramenten hun werk kunnen doen. Hun werk is sterk op die geloofsontwikkeling gericht.
Daarmee onderscheidt het zich van sacramenteel pastoraal dat een bepaalde mate van geloof en
inwijding als uitgangspunt veronderstelt.

Vergelijking met therapeutisch pastoraat

Met de opkomst van de psychologie kwam in het pastoraat meer aandacht voor de ervaring en de
behoefte van het individu. Ook vonden methoden van psychologische counseling hun weg naar het
pastoraat. Wat ik hiervan herken in de pastorale zorg op de Camino zijn de vragen die pastores stellen
naar het welzijn van pelgrims en de ruimte die zij bieden om hun ervaringen, vragen, verdriet en geluk
te delen. Meer dan bij kerygmatisch pastoraat staat de ander, de pelgrim en diens verhaal, centraal.
Heel anders dan in de therapeutische benadering zien de pastores zichzelf echter niet als professionals
die zich de juiste methoden en technieken heeft eigen gemaakt om pelgrims te kunnen counselen.
Toen ik zr. Carolina vroeg naar de opleiding of voorbereiding die zij nodig achten voor hun werk, zei
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ze: “Het gebed is onze belangrijkste leermeester. In het gebed oefenen we ons in luisteren en worden
we opmerkzaam voor wat de ander nodig heeft” (interview op 13 oktober 2013, Carrión).

Vergelijking met hermeneutisch pastoraat

De derde stroming die Heitink en Ganzevoort noemen wil als het ware een brug slaan tussen de tweede
stroming, met aandacht voor het individu, en de eerste stroming, met nadruk op de boodschap van de
religieuze traditie. Het gaat er in hermeneutisch pastoraat om, om die twee met elkaar te verbinden.
Vanuit aandacht voor persoonlijke ervaring wordt gezocht naar raakvlakken met de religieuze traditie.
Dit zie ik op de Camino sterk gebeuren in de gesprekken en ontmoetingen die ik heb beschreven onder
het thema ‘dialoog’. Zowel pastoor Manuel als de zusters van Carrión gaven aan dat ze pelgrims eerst
uitnodigen om iets over zichzelf te vertellen en over hun ervaringen op de Camino en vervolgens deze
ervaring verbinden met religieuze thema’s en Bijbelse inspiratie of religieuze duiding aanreiken.
Een specifieke vorm van hermeneutisch pastoraat is geestelijke begeleiding of mystagogisch pastoraat.
Gezien mijn typering van de pastorale zorg op de Camino als mystagogie ligt het voor de hand om nog
wat nader op deze benadering in te gaan. Het doel van geestelijke begeleiding, zo beschreef ik in
hoofdstuk 2, is het ontwikkelen van de spiritualiteit, het innerlijk leven en verbondenheid met God.
Mystagogie wordt ook wel omschreven als inwijding in het mysterie van God. Een pastor begeleidt een
persoon op de geestelijke weg waarin geprobeerd wordt via spirituele oefeningen tot religieuze
ervaring te komen (Heitink 1998) en deze ervaring te interpreteren als manier waarop God zich aan de
mens openbaart. Mystagogie gaat uit van het vermogen van mensen om het transcendente te ervaren
(Waaijman 1999). De pastor kwalificeert zich voor het bieden van geestelijke begeleiding door zich
eveneens toe te leggen op spirituele oefening en door de pastorant iets vooruit te zijn op de geestelijke
weg.
Ik zie een aantal raakvlakken tussen de pastorale praktijk op de Camino en geestelijke begeleiding. Ik
stelde vast dat de pastorale zorg gericht is op het teweegbrengen van geloofsontwikkeling. In de ogen
van de betrokkenen zijn veel pelgrims verwijderd van het geloof. Om mensen opnieuw met het geloof
bekend te maken wordt geprobeerd de verbinding te leggen tussen de persoonlijke ervaring of het
levensverhaal van pelgrims en een religieuze interpretatie van die ervaring. God is in zekere mate
kenbaar en ervaarbaar via spirituele oefeningen als stille contemplatie en liturgie, maar ook in het
ervaren van verbondenheid met medepelgrims (communitas). Om anderen te helpen is het voor
pastores op de Camino heel belangrijk om zelf ook geestelijke oefeningen te doen (m.n. gebed en
liturgie).
Een verschil met andere voorbeelden van geestelijke begeleiding is de duur van de begeleiding. Vaak
gaat het om lange (soms levenslange) begeleidingsrelaties. Dit onderscheid geldt overigens voor bijna
alle pastorale benaderingen. Vaak vindt pastorale zorg over een langere periode plaats. Op de Camino
is hier uiteraard geen mogelijkheid toe. Toch heb ik veel voorbeelden van diepgaande pastorale
contacten meegemaakt op de Camino. Dat er in zo’n kort tijdsbestek zulk diepgaand contact kan
ontstaan is volgens mij te danken aan eerder besproken fenomenen als liminaliteit en communitas:
tijdens een pelgrimage stellen mensen zich vaak verrassend open en kwetsbaar op en gaan makkelijk
nieuwe relaties aan.

Vergelijking met evenmenselijk pastoraat
Onder evenmenselijk pastoraat verstaat Ganzevoort (2007) een vorm van medemenselijke aandacht
voor de ander die uitgaat van gelijkwaardigheid tussen de pastor en de ander. De pastor is dus geen
bijzondere bemiddelaar namens God (kerymatische benadering), geen professional met de juiste
gesprekstechnieken (therapeutische benadering) en geen hermeneut die de verbinding moet leggen
tussen ervaring en traditie (hermeneutische benadering). Ook ligt de kracht van de pastor er niet in
dat deze zelf een stukje verder is op die geestelijke weg (geestelijke begeleiding). In deze vorm is de
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pastor vóór alles een gelijkwaardige gesprekspartner. Iemand die ruimte kan bieden aan het verhaal
van de ander zonder met dat verhaal een agenda te hebben. In mijn optiek beoefenen pastores op de
Camino weliswaar aandacht voor het persoonlijk verhaal van pelgrims die ze ontmoeten, maar is hun
inzet te zeer gericht op geloofsontwikkeling om als evenmenselijk pastoraat getypeerd te kunnen
worden.
Deze vergelijkingen overziend is pastorale zorg op de Camino het best te plaatsen als een vorm van
hermeneutisch pastoraat en meer specifiek als geestelijke begeleiding of mystagogisch pastoraat. Dit
sluit aan bij mijn eerdere analyse dat de pastorale zorg op de Camino mystagogisch van aard is.
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BESLUIT
Conclusie
Een van de bekendste pelgrimsroutes in Europa is de Camino de Santiago. Jaarlijks lopen zo’n 300.000
mensen naar het katholieke bedevaartsoord in het noordwesten van Spanje. Langs de route proberen
katholieke gemeenschappen, kloosterordes en parochies pelgrims een vorm van pastorale zorg te
bieden. In deze scriptie heb ik onderzocht wat de aard en het eigene van deze pastorale zorg is. Mijn
onderzoek heeft geleid tot een beschrijving van de dagelijkse praktijk van pastorale zorg binnen drie
pelgrimsherbergen. Nadere analyse van mijn observaties, interviews, documenten en andere bronnen
stelde me in staat om een belangrijke rode draad in hun werk te herkennen.
Er wordt – terecht in mijn ogen – aangenomen dat veel hedendaagse pelgrims op de route naar
Santiago van het christelijk geloof verwijderd zijn. Velen zijn een christelijk referentiekader
kwijtgeraakt of hebben dit nooit gekend. De pastores op de Camino (priesters, religieuzen en enkele
leken) zien het als hun rol om pelgrims op een pad naar geloofsontwikkeling te brengen. Vanuit die
intentie bieden zij pelgrims onderdak in pelgrimsherbergen. Vanuit deze intentie geven zij vorm aan
gastvrijheid, gaan zij in gesprek met pelgrims en nodigen hen uit voor liturgie. In al hun doen en laten
dragen zij op verschillende manieren een herkenbaar religieuze identiteit uit.
Achter het pastorale werk op de Camino gaan theologische ideeën schuil. Deze worden expliciet
gemaakt tijdens conferenties en bijeenkomsten van het netwerk Acogida Cristiana en el Camino en in
publicaties van betrokken theologen en geestelijken. In mijn analyse (hoofdstuk 3, deel III) stel ik vast
dat de in het netwerk gehuldigde pastoraal-theologische visie raakvlakken vertoont met mystagogie,
het proces van inwijding in het geloof via religieuze ervaring. Ideeën over het pastorale handelen van
pastores past in het schema van een mystagogisch proces. Pastores reiken pelgrims een religieuze
werkelijkheidsvisie aan; wekken of faciliteren spirituele ervaring en spelen een rol in het duiden van
spirituele ervaring. Omdat het verblijf van een pelgrim in elke herberg maar kort is, zullen pastores in
de meeste gevallen geen volledige mystagogische cyclus met de pelgrim kunnen doorlopen. De inzet
moet dus vele malen bescheidener zijn. Een pastor kan slechts een aanzet geven of een schakel
vervullen in een langer proces. Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op de titel van een lezing door de
plebaan van de kathedraal van Santiago de Compostela: “Wek de ontvankelijkheid voor het
transcendente.” In deze titel lijkt het meest onderscheidende van de pastorale zorg op de Camino te
zijn gevat. Alles is erop gericht om bij pelgrims ontvankelijkheid te wekken voor het hogere, voor de
ontmoeting met God.
Aanvullend heb ik gekeken hoe de pastorale zorg op de Camino zich verhoudt tot andere vormen van
pastoraat. Ik heb de bestudeerde praktijk vergeleken met vier stromingen die in de literatuur worden
onderscheiden (vgl. Heitink 1998 en Ganzevoort 2007). Uit die vergelijking blijkt dat pastoraat op de
Camino het beste te plaatsen is als mystagogisch pastoraat (c.q. geestelijke begeleiding). Mystagogisch
pastoraat heeft de inwijding in het geloof en de begeleiding op een weg van spirituele ervaring en
geloofsontwikkeling voor ogen. Door middel van geestelijke oefeningen en reflectie op de eigen
ervaring wordt gezocht naar Gods aanwezigheid in het leven van het individu. Mystagogisch pastoraat
wordt gezien als een vorm van hermeneutisch pastoraat (Heitink 1998). Centraal staat hierin de taak
van de pastor om de ervaring van het individu in verbinding te brengen met de religieuze traditie.
Wat is de aard en het eigene van pastoraat op de Camino? Samenvattend concludeer ik dat de
pastorale zorg op de Camino een vorm van mystagogie is, gericht op het wekken van ontvankelijkheid
voor het transcendente, voor de spirituele betekenis van de pelgrimstocht. Opdat de pelgrim
onderweg naar Santiago ook stappen zet op de weg van geloofsontwikkeling. “Ultreia et Suseia” klinkt
het in het traditionele pelgrimslied. Voorwaarts én opwaarts willen de pastores pelgrims leiden. Of
met de woorden van één van de zusters in Carrión de los Condes: “Wij willen als een gele pijl zijn op
jullie weg. Een pijl die omhoog wijst naar God.”
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Discussie en verder onderzoek
In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een model van Menken-Bekius (2007) voor de reflectie
op pastoraal handelen. De eerste drie niveau’s van haar model (praktijksituatie, praktijktheorie en
pastoraaltheologie) heb ik meegenomen in mijn analyse. Menken-Bekius onderscheidt nog een vierde
niveau: het wetenschapstheoretisch paradigma. Op dit niveau vindt feitelijk een reflectie op de
reflectie plaats. Het stelt de vraag vanuit welk perspectief en met welk wetenschapstheoretische
overtuigingen gekeken wordt naar de reflectie op het pastorale handelen. Ik zal op deze plek nog kort
op dit niveau reflecteren en vervolgens enkele kritische reflecties op mijn onderzoek delen en
mogelijkheden schetsen voor verder onderzoek.
Wetenschappelijk paradigma
Mijn analyse heeft tot doel gehad om de door mij geobserveerde pastorale praktijk te interpreteren
om te komen tot een theorie over de aard van die praktijk. In deze interpretatie spelen associaties en
vergelijkingen met aanverwante fenomenen een rol. Waar doet dit me aan denken? Hoeveel
overeenkomsten herken ik? Zie ik ook verschillen? Deze vorm van analyse hangt sterk af van mij als
onderzoeker, mijn associaties en de vergelijkingen die ik maak. Mijn interpretatie wordt bepaald door
mijn voorkennis en eerdere interpretaties die me in literatuuronderzoek zijn aangereikt. Het is daarom
goed te beseffen dat dit onderzoek geen absolute interpretatie biedt, maar een beargumenteerde
zienswijze presenteert. Menken-Bekius spreekt in dit verband van een hermeneutisch paradigma
(2007).
Reflectie op het onderzoek
Tijdens mijn onderzoek heb ik een aantal keer gemerkt dat mijn persoonlijke betrokkenheid bij het
onderwerp en de mensen die ik in mijn onderzoek heb leren kennen inwerkte op de manier waarop ik
mijn observaties neigde te interpreteren. Vanuit mijn vrije opvoeding, cultuur en identiteit heb ik een
voorkeur voor een pastorale benadering waarin het individu een zekere mate van autonomie geniet
en ben ik huiverig voor meer sturende vormen van pastoraat of bekeringsdrang. Vanwege de positieve
ervaring die ik zelf als pelgrim heb gehad op de Camino en de warme banden met pastores langs de
route was ik onbewust geneigd hun praktijk en mijn overtuigingen in harmonie te brengen. Ik kon
echter niet voorbijgaan aan concrete uitspraken van de pastores in interviews en lezingen. De
veelgehoorde term ‘nueva evangelización’ duidde toch echt op een missionair motief achter hun werk.
Maar dat viel weer moeilijk te rijmen met de open wijze waarop ik zag (en ervaren had) dat pelgrims
benaderd werden. Van agressieve bekeringstechnieken was absoluut geen sprake. In mijn uiteindelijke
interpretatie van pastorale zorg op de Camino als mystagogie lijken beide kanten van dit spanningsveld
te worden verenigd. In mystagogie zit het verlangen om mensen op een weg naar geloofsontwikkeling
te zetten of vooruit te helpen. Tegelijkertijd laat de rol van de mystagoog de autonomie van het
individu intact. De kennis of het geloof van de pastor is niet het eindpunt waar ook de pelgrim gebracht
moet worden. Het is hoogstens een hulpmiddel om iemand op de eigen geestelijke weg te begeleiden.
Deze reflectie – dit inzicht deed ik in de loop van mijn onderzoek op – maakte me ervan bewust dat
mijn eigen overtuigingen en behoeftes mijn interpretatie kunnen beïnvloeden en vertroebelen. Toen
ik uiteindelijk tot een theorie was gekomen heb ik daarom opnieuw al mijn onderzoeksmateriaal
bekeken om te zien of er zaken mee in tegenstrijd waren. Deze heb ik niet gevonden.
Kansen voor verder onderzoek
Mijn onderzoek is vanzelfsprekend beperkt in haar omvang en scope. Om enigszins de diepte in te
kunnen gaan heb ik me moeten beperken tot het bestuderen van enkele herbergen. Ik heb me ook
beperkt tot rooms-katholieke herbergen, terwijl er ook enkele herbergen op de Camino zijn die vanuit
een net wat andere religieuze identiteit worden gerund. Mijn onderzoek zou eenvoudig uit te breiden
of te verbreden zijn door meer herbergen middels etnografisch onderzoek te bestuderen. Op deze
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manier zou getoetst kunnen worden of de door mij aangewezen ‘rode draad’, het mystagogische
karakter van de pastorale zorg, ook voor die herbergen opgaat.
Ik heb me in mijn onderzoek gericht op pastorale zorg die geboden wordt vanuit de herbergen langs
de Camino. We zouden dit als stilstaand pastoraat kunnen betitelen. Soms worden er ook vanuit
geestelijken of religieuzen begeleide groepspelgrimages aangeboden. Pastorale zorg vindt dan
onderweg plaats. Dit leidt vanzelfsprekend tot een heel andere dynamiek. Een interessant
vervolgonderzoek zou gedaan kunnen worden naar dergelijke vormen van mee pelgrimerend
pastoraat.
In mijn onderzoek richt ik mij op het perspectief van de pastores op de Camino. De ervaring van
pelgrims blijft op enkele summiere opmerkingen na buiten beschouwing. Ik heb hiervoor gekozen
omdat ik pelgrims liever niet wilde storen tijdens hun pelgrimstocht. Mijn vragen zouden hun beleving
van de tocht kunnen beïnvloeden en dat deed ik liever niet. Toch lijkt het me voor een
vervolgonderzoek razend interessant om de beleving van de pelgrim van het pastorale aanbod verder
te verkennen. Heeft het werk van de pastores bijvoorbeeld invloed op hoe zij tijdens de tocht betekenis
geven aan hun ervaring? Wekt het aanbod religieus verlangen? Mijn onderzoek kan dan bijvoorbeeld
dienen om te bepalen op welke aspecten van het contact in herbergen kan worden ingezoomd.
Zelf zou ik het liefst vervolg geven aan dit onderzoek in de vorm van actiegericht onderzoek samen
met de pastores op de Camino. Ik zou bijvoorbeeld mijn bevindingen met hen willen bespreken vanuit
de vraag of een mystagogische vorm van pastorale zorg ook echt is wat zij beogen en vervolgens vanuit
nadere studie naar mystagogie en mystagogisch pastoraat enerzijds en onderzoek bij de doelgroep
anderzijds (zie voorgaand punt) zoeken naar aspecten die nog meer ontwikkeld zouden kunnen
worden om al experimenterend bij te dragen aan de ontwikkeling van deze bijzondere pastorale
praktijk.

Slotwoord
Ik ben aan het eind gekomen van mijn scriptie en hoop daarmee ook mijn masteropleiding af te
ronden. Eerder vergeleek ik deze scriptie al met een pelgrimstocht en ook het scriptieproces heeft er
veel van weggehad. Af en toe maakte een prachtig nieuw inzicht het de moeite waard, maar mijn
onderzoek en het schrijven van de scriptie zijn ook zeker gepaard gegaan met veel bloed, zweet en
tranen. Bij tijd en wijle heeft het me ontbroken aan gele pijlen om me de weg te wijzen op mijn pad.
Gelukkig waren en mensen – tochtgenoten en vriendelijke herbergiers – om me telkens weer moed in
te praten en mijn blik voorwaarts (en opwaarts) te richten. Enigszins tot mijn eigen verbazing kwam de
scriptie dit najaar dan toch zo goed als af. Opeens was er zicht op de bestemming. Wat een opluchting
bracht dat met zich mee! Zo euforisch als pelgrims zich voelen zodra ze voor het eerst de torenspitsen
van de kathedraal van Santiago kunnen zien – die plek heeft heel toepasselijk de naam ‘Monte de
Gozo’ gekregen, de Berg van de Vreugde – zo voelde ook ik me toen ik het concept klaar had.

- 50 -

- 51 -

LITERATUUR
Anbeek, C. (2013) Berg van de Ziel. Utrecht
Atkinson, P. (2001) Handbook of Ethnography. Londen
Atkinson, P. (2009) Ethics and ethnography; in Twenty-First Century Society, 4:1, 17-30
Baarda, B (2018) Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief
onderzoek. Houten
Ballard, P. and Pritchard, J. (1996). Practical Theology in Action. Londen
Benner, D. (1992) Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Structured Model. Grand Rapids
Bisschop Boele, E. (2018) “Etnografisch onderzoek: het perspectief van de ander” in Cultuur+Educatie, jaargang 17,
nr. 50, p. 85-93
Boison, A.T. (1960), Out of the Depths. An Autobiographical study of mental disorder and religious experience; New
York.
Bruinsma – de Beer, J. (2006). Pastor in Perspectief. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de competentie van
de pastor. Proefschrift: Theologische Universiteit Kampen
Christiansen S.J., D. (2016), In Pope Francis’ pastoral theology, people come first; in America Magazine 8 April 2016,
Chicago
Clebsch, W.A. en Jaekle, C.R. (1964) Pastoral care in historical perspective. Englewood Cliffs
Clinebell, H. (1966) Basic types of pastoral counseling. Nashville
Coleman, S., and J. Eade (2004). Reframing pilgrimage: Cultures in motion. Londen
Courcier, S. de, Oviedo, L. en Farias, M. (2013). ‘Rise of Pilgrims on the Camino to Santiago: Sign of Change or
Religious Revival? ‘In Review of Religious Research 55 (3).
Eade, J., en Sallnow, M. (1991). Contesting the sacred: The anthropology of pilgrimage. New York
Frey, N. L. 1998. Pilgrim stories: On and off the road to Santiago. Berkely
Ganzevoort, R.R. en Visser, J. (2007) Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale
begeleiding. Zoetermeer
Geertz, C. (1973) The interpretation of cultures, Selected Essays. New York
Gobe, G. en Molle, A. (2017) Doing Ethnography, Londen
Guba, E. en Lincoln, Y. (1994) "Competing paradigms in qualitative research." In N.K. Denzin and Y.S.Lincoln (eds.)
Handbook of Qualitative Research, 1994, Thousand Oaks
Grimes, R. (2000) Deeply into the Bone: Re-Inventing Rites of Passage. Life Passages Series, vol. 1. Berkeley
Guardini, R. (1922) Vom Geist der Liturgie, Freiburg.
Hammersley, M., en Aktinson, P. (2007), Ethnography: Principles in Practice. Londen
Heitink G. (1996) ‘De pastor en de geestelijke gezondheidszorg’ in Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg, Baarn
Heitink, G. (1998) Pastorale zorg. Theologie, differentiatie, praktijk. Kampen
Hiltner, S. (1958) Preface to pastoral theology. New York
Jong-van Campen, A. M. G. de (2009). Mystagogie in werking: Hoe menswording en gemeenschapsvorming
gebeuren in christelijke inwijding. Zoetermeer
Lartey, E.Y. (2003) In Living color. An intercultural approach to pastoral care and counseling. Londen
Lester, A.D. (1995) Hope in pastoral care and counseling. Louisville, Kentucky
Lohse, T.H. (2005) Het bondige gesprek. Praktische hulp bij advisering en pastoraat. Heerenveen.
Menken-Bekius, C. en van der Meulen, H. (2007) Reflecteren kun je leren, basisboek voor pastoraat en geestelijke
verzorging. Kampen
O'Reilly, K. (2009) Key Concepts in Ethnography. Londen
Ricoeur, P. (1991) On Interpretation, in: From Text to Action, Londen
Pede, P. (2016) Pastoraal op de camino francés (bachelorscriptie), Leuven
Post, P. (1994) Pelgrims tussen traditie en moderniteit, in J.Pieper e.a. Bedevaart en Pelgrimage tussen Traditie en
Moderniteit, 1994, Baarn, 7-38
Scheepers, P., Tobi, H., en Boeije, H. (2016). Onderzoeksmethoden. Amsterdam
Turner, E. (2005) Heart of Lightness: The Life Story of an Anthropologist. New York
Turner, V. (1967), “Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage,” in The Forest of Symbols: Aspects
of Ndembu Ritual. Londen
Turner, V., and E. Turner (1978) Image and pilgrimage in christian culture: Anthropological perspectives. Oxford
Vonkeman, M. (2003). Lezing: “Ontvangt wat gij zijt en wordt wat gij ontvangt : de mystieke weg van de liturgie”
geraadpleegd op 10 augustus 2020, https://www.sporenvangod.nl/bestanden/theologie/liturgie%20en%20mystagogie.html
Waaijman, K. (1999). Geestelijke begeleiding als vorm van mystagogie. Nijmegen
Waaijman, K (2000). Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. Utrecht

- 52 -

APPENDIX A:
Overzicht veldwerk
Kennismaking, oriëntatie en opdoen van informele contacten:
9 mrt – 7 april 2011:
20 – 24 april 2011
17- 24 juli 2011

Pelgrimstocht (o.a. eerste contact met augustinessen in Carrión de los Condes)
Pasen in klooster Augustinessen in Becerril de Campos (zusters Carrión)
1e week vrijwilligerswerk in Carrión de los Condes

Observaties tijdens vrijwilligerswerk in herbergen:
17-24 juni 2012
7-14 juli 2013
13-20 juli 2014
29 mei – 2 juni 2017
6 juni – 18 juni 2017
16 oktober 2017

Meewerken en meeleven in Carrión de los Condes
Meewerken en meeleven in Carrión de los Condes
Meewerken en meeleven in Carrión de los Condes
Meewerken en meeleven in León
Meewerken en meeleven in Carrión de los Condes
Dag meeleven in Hospital de Órbigo

Observaties tijdens bijgewoonde conferenties en vormingsweekenden:
26 – 28 oktober 2012
9-11 november 2012
22-24 april 2013
13-16 maart 2016

Pelgrimsontmoeting in Sotillo de la Adrada (moederklooster zusters Carrión)
Vormingsweekend vrijwilligers in León (ACC netwerk en zusters León)
1e Internationaal Congres ‘Hospitalidad en el Camino’ in Santiago (ACC Netwerk)
Conferentie Budapest op uitnodiging van de zusters uit Carrión de los Condes

Interviews:
3 mei 2013
13 oktober 2017
16 oktober 2017

Zr. Carolina, verantwoordelijke voor herberg in Carrión de los Condes
Groepsinterview met Sor Ana Maria, Sor Ernestina en Sor Klara (herberg in León)
Don Manuel, pastoor en verantwoordelijke voor herberg in Hospital de Orbigo

Bestudeerde documenten en bronnen:
• Lezingen Internationale ACC-congressen (2013 en 2014), gebundelde uitgaven van spreekteksten;
• Pastorale brieven (resp. uit 2015 en 2017) van de bisschoppen langs de Camino;
• Lezing (video) “La Vida Consagrada ante la Nueva Evangelización” van 15 juni 2012 via Youtube;
• Edities 1-5 van online magazine ‘La Iglesia en los Caminos’ met o.a. artikelen over pastoraat op de Camino
en religieuze herbergen langs de route (uitgave van het ACC netwerk, digitaal op ISSUU);
• Website ACC: http://acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org
• Weblog herberg Carrión de los Condes: http://viastellarum-comunidadelaconversion.blogspot.com
Overige activiteiten
27 - 31 mrt 2013
1 -21 apr 2013
20 juni – 25 juni 2017

Pasen gevierd in Sotillo de la Adrada (moederklooster zusters Carrión)
Deel Camino gelopen van Burgos tot Santiago (als pelgrim in o.a. León overnacht)
Deel Camino gelopen van Logroño tot Burgos (observaties bij enkele ACC
herbergen)
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APPENDIX B:
Lijst van afbeeldingen
Voorblad:

Pelgrimspad door glooiend landschap met mijlpaal waarop een
opwaartsgerichte pijl is geschilderd (collage naar eigen ontwerp)

Pagina 6:

Bord met pijl en aanmoedigende tekst ‘Peregrino. Buen Camino’
https://yoldaki.com/wp-content/uploads/2014/05/5.jpg

Pagina 10:

Eindeloos ogende weg op de Meseta. https://nadinewalks.com/tag/journeys/

Pagina 15:

Schelp in trottoir in Brussel. https://weheartit.com/entry/151597164

Pagina 26:

Zr. Francis met vrijwilligers Sam en Ramón achter de ontvangsttafel in Carrión
de los Condes (eigen foto)

Pagina 47:

Beeld van pelgrims op de Monte de Gozo met torens van de kathedraal van
Santiago in de verte.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/foge.12026

Pagina 51:

0.0 km punt bij Kaap Finisterre.
https://caminoways.com/ways/finisterre-way-camino-fisterra
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